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УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, 

Министерството на финансите на Република България чрез 

информационния бюлетин „Бюджет 2015 накратко“ за трета поредна 
година се опитва да представи в достъпен формат един от най-важните 

закони в нашата държава – Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2015 година. Целта ни е да разработим документ, който е 
предназначен специално за Вас гражданите, с което да Ви направим 

съпричастни и по-информирани за 

намеренията на правителството да 
финансира през бюджета 

приоритетните си политики. По този 

начин искаме да покажем по какъв 

начин бюджетът ще въздейства пряко 
върху ежедневието на хората. 

Министерството на финансите 

се стреми да бъде отворена и 
прозрачна институция и затова е 

важно гражданите да бъдат 

информирани как провежданите от 
страна на държавата политики ще 

подобрят живота им, живота на 

близките им и какво обществото може 
да очаква от държавата в областта на управлението на публичните 

финанси.  

 

 

 

 

 

КАКВО Е ДОБРЕ ДА ЗНАЕТЕ ЗА БЮДЖЕТ 2015? 

 

Бюджет 2015 е: 

 първият бюджет на 

избраното от 43-тото Народно 
събрание на Република България 

на 7 ноември 2014 г. 

правителство с министър-

председател Бойко Борисов; 

 

 съставен изцяло на основата на Закона за публичните 

финанси – модерен закон, който съответства на изискванията на 

европейското право и гарантира, че съставянето, изпълнението и 
отчитането на държавния бюджет ще бъде напълно публично и 

прозрачно; 
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 изготвен в съответствие с критериите на Европейския съюз и 

спазва изцяло изискванията за бюджетен дефицит и ниво на държавния 

дълг, заложени в тях. 

 

 

КАК СЕ СЪСТАВЯ ДЪРЖАВНИЯТ БЮДЖЕТ? 

Трябва да знаете, че разработването на законопроекта за 

държавния бюджет е сложен процес и държавният бюджет не се съставя 

спонтанно. За да стане факт Бюджет 2015, Министерството на 

финансите работи усилено през цялата година. Започнахме с 
разработването на така наречената бюджетна процедура за 2015 г., 

която беше приета с решение на Министерския съвет в началото на 

месец февруари 2014 г. Самата процедура представлява график, 
съобразно който: 

 първостепенните разпоредители с бюджет (или казано по-

просто, ръководителите на бюджетните организации - министри, 

председатели на държавни агенции, на комисии и т.н.) трябваше на 
няколко етапа да разработят и представят бюджетните си прогнози за 

периода 2015-2017 г. и проектобюджетите си за 2015 г.; 

 Министерството на финансите, от своя страна, изпълняваше 
задълженията си да разглежда прогнозите и проектите на бюджети, като 

информацията от тях му помагаше да разработи средносрочна 

бюджетна прогноза, а на по-късен етап и нейната актуализация и заедно 
със законопроекта за държавния бюджет да ги внесе в Министерския 

съвет; 

 Министерският съвет, като конституционно определен орган, 

който предлага на Народното събрание законопроекта за държавния 
бюджет, разгледа и одобри на свои заседания съответните документи – в 

средата на месец април 2014 г. средносрочната бюджетна прогноза за 

периода 2015-2017 г. и в началото на декември - законопроекта за 
държавния бюджет за 2015 г. (при заложен в графика срок до края на 

ноември, който поради проведените предсрочни парламентарни избори 

не беше спазен). 

Средносрочната бюджетна прогноза е основна рамка на 
бюджетните параметри в тригодишен период (2015-2017 г.), на основата 

на която се изготвя проектобюджетът за 2015 г. 

За създаване на устойчива основа за развитието на програмното 
бюджетиране Министерският съвет през 2014 г. утвърди класификация 

на разходите по области на политики и бюджетни програми за 2015 г. 

Това са политиките и програмите на отделните министри и 
ръководители, за чието изпълнение ще се изразходват одобрените 

разходи по бюджетите за 2015 г. 

Законът за държавния бюджет на Република България за 2015 г. 
беше приет от Народното събрание и обнародван в извънреден брой на 

Държавен вестник (бр. 107) от 24 декември 2014 г., а постановлението 

https://www.minfin.bg/document/14265:3


БЮДЖЕТ 2015 НАКРАТКО 
 

за неговото изпълнение беше прието от Министерския съвет на 16 

януари 2015 г. На същата дата Министерският съвет прие и Решение № 

24 за одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна 
прогноза за периода 2015-2017 г., одобрена с Решение № 791 на МС от 

2014 г. 

 

 

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ НА БЮДЖЕТ 2015  

 

„Предложеният бюджет за 2015 г. е стабилен и 

реалистичен.“ 

Владислав Горанов - министър на 

финансите 

(Изказване по време на пресконференция след 

извънредното заседание на МС, на което бяха одобрени 
проектите на Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2015 г. и бюджетите на 
държавното обществено осигуряване и на 
Националната здравноосигурителна каса за 2015 

година.) 

 

КАКВИ ЦЕЛИ СИ ПОСТАВИХМЕ С БЮДЖЕТ 2015? 

 Ускорен икономически 
растеж – всички знаем, че за да 

растат нашите доходи и за да 

може държавата да разполага с 
повече средства за социални 

плащания, нашата икономика 

също трябва да расте. Това е една 
от основните ни задачи; 

 Финансова стабилност – за да сме спокойни за личните си 

финанси и за тези на държавата; 

 Спазване на европейските критерии за нивата на бюджетния 

дефицит и публичния дълг – като страна член на Европейския съюз сме 
длъжни да се съобразяваме с определени изисквания, които са и в наш 

интерес; 

 Запазване на валутния борд до влизане в еврозоната – за да 
сме сигурни, че левът няма да се обезценява; 

 Запазване на данъчната система, която е основана на ниски 

нива на данъчно облагане – за да могат инвеститорите да създават 

повече нови работни места, да се увеличи заетостта и да се постигне по-
висок икономически растеж; 
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 Продължаване на процеса на финансова децентрализация на 

местната власт – за да може общините да имат по-голяма 

самостоятелност при вземането на бюджетни решения, което да доведе 
до по-равномерно развитие на регионите, като в същото време считаме 

за необходимо да се засили управленската им отговорността;  

 Възстановяване на доверието в банковата система – за да 

сме сигурни и спокойни за нашите спестявания; 

 Ефективно и прозрачно разпределение и усвояване на 

европейските средства в новия програмен период 2014-2020 г. – за да 

може средствата от европейските фондове да се насочат наистина там, 
където има най-голяма нужда от тях и където ще са най-полезни. 

 

 

МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2015 Г. 

Трябва да знаем, че 

икономиката на България не е 

изолирана и пряко се влияе от 
всички изменения в 

икономическата конюнктура на 

основните ни търговски 
партньори, на Европейския съюз 

и на световната икономика като 

цяло. През 2015 г. реалният 
растеж на световната икономика 

се очаква да достигне 3,8%, но в 

рамките на Европейския съюз 

този растеж ще е по-скромен – 
1,5%. 

 

 

 

Макроикономическата прогноза обхваща различни показатели, но 

най-важните за обществото се тези, свързани с растежа на икономиката, 
равнището на цените, заетостта и безработицата, чуждестранните 

инвестиции и др. 

Макроикономически показатели 
2015 

Прогноза 

Брутен вътрешен продукт (БВП) (млн.лв.)  82 406 

Брутен вътрешен продукт (БВП) - реален растеж (%) 0,8 

Средногодишна инфлация – хармонизиран индекс на 

потребителските цени (ХИПЦ) (в %) 0,1 

Платежен баланс   

Текуща сметка (% от БВП) 1,8 

Преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) (% от БВП) 3,1 

Коефициент на безработица (%) 11,7 
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Малко информация за прогнозното развитие на някои показатели 

за 2015 г.: 

 БВП – икономиката ще продължи да расте през 2015 г. (с 

0,8%), като в средносрочен план целим да създадем благоприятна среда 

за ускоряване на този растеж. 

 Средногодишна инфлация – цените през 2015 г. ще се 

задържат стабилни, като нарастването им ще е съвсем слабо (само 0,1%), 

което ще насърчи гражданите и бизнеса да потребяват и да инвестират 

повече. 

 Коефициент на безработица – очакваме, макар и минимален, 

спад на равнището на безработица от 11,8% през 2014 г. на 11,7% през 

2015 г., като благоприятната тенденция ще продължи и в средносрочен 

план. 

 Преки чуждестранни инвестиции – очакваме през 2015 г. те 

да нараснат с 5% и да достигнат 3,1% от БВП, като ще продължаваме да 

създаваме благоприятна среда за развиване на бизнес, което да направи 
България предпочитано място за чуждестранните инвеститори. 

 

 

ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА 

Изминалата 2014 г. беше 

трудна година с множество 

непредвидени събития, като 
сътресенията в банковия сектор, 

наводненията и др. Всяко от тях 

по определен начин се отрази и 
върху бюджета на държавата и 

разходите, които трябваше да 

бъдат извършени за 
минимизиране на последствията 

от тези неблагоприятни събития. 

Точно по тази причина като 

приоритет при изготвянето на 
Бюджет 2015 беше заложено 

запазването на стабилността на 

държавните финанси. 

 

 

 

 

 

По-конкретно нашите цели в областта на фискалната политика са 

следните: 

 постепенно да намаляваме дефицита по консолидираната 
фискална програма, като за 2015 г. сме планирали той да бъде 3% от 

БВП, а през 2016 г. и 2017 г. целим да го намалим съответно на 2,5% от 

БВП и 2% от БВП, което от една страна ще ни осигури необходимата 

стабилност, а от друга няма да попречи на държавата да изпълнява 
основните си функции. 
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 да преструктурираме разходите на държавата така, че да 

ограничим неефективните и да обвържем всеки разход, който 

държавата прави, с точен, ясен и измерим резултат в полза на 
българските граждани. 

Бюджет 2015 е съставен на основата на следните параметри по 

консолидираната фискална програма (КФП): 

 Приходи – 30 348,2 млн. лв. (36,8% от БВП); 

 Разходи – 32 837,1 млн. лв. (39,8% от БВП, като спазваме 

ограничението те да са под 40% от БВП); 

 Дефицит (отрицателно бюджетно салдо) от 3,0% от БВП, 
който в номинално изражение е 2 488,9 млн. лв. 

Основните показатели по консолидираната фискална програма 

за 2015 г. са следните: 

КОНСОЛИДИРАНА 2015 

ФИСКАЛНА ПРОГРАМА (в млн.лв.)  

Приходи, помощи и дарения: 30 348,2 

% от БВП 36,8% 

Данъчно-осигурителни приходи 24 011,8 

Неданъчни приходи 3 342,5 

Помощи и дарения 2 993,9 

Общо разходи и вноска в общия бюджет на ЕС  32 837,1 

% от БВП 39,8% 

Разходи: 31 857,2 

Нелихвени разходи 30 985,5 

Лихви 871,8 

Вноска в общия бюджет на ЕС 979,9 

Бюджетно салдо (- /+) -2 488,9 

% от БВП -3,0% 

Финансиране (+/-) 2 488,9 

 

По отношение на държавния дълг предвиждаме размерът му към 
края на 2015 г. да нарасне до 24,5 млрд. лв., като съотношението му към 

БВП достигне 29,7%, което продължава да бъде едно от най-ниските 

съотношения държавен дълг/БВП в рамките на Европейския съюз. 

Разбира се, за да постигнем всичко това, сме подготвили пакет от 
мерки както в приходната, така и в разходната част от бюджета, 

най-важните от които са: 

 Запазване ставката на данъка върху лихвите от депозити на 
8%, като единствено се разширява обхватът на облагаемите доходи от 

лихви по всички банкови сметки, с изключение на тези от детски 

влогове. 

 Увеличаване на месечния максимален осигурителен доход от 

2 400 на 2 600 лв. от 1 януари 2015 година. 
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 Увеличаване на месечния минимален осигурителен доход за 

земеделските производители до размера на минималния осигурителен 

доход на останалите самоосигуряващи се лица – от 240 на 300 лв. от 1 
януари 2015 година. 

 Увеличаване на минималната работна заплата на два етапа 

през текущата година до 380 лв. месечно от 1 юли 2015 година. 

 Повишаване на контрола и събираемостта на текущи и 
просрочени задължения чрез въвеждане на изискване плащанията по 

договори от разпоредители с бюджет над определен размер да бъдат 

извършвани само след потвърждение от приходните администрации, че 
получателите нямат публични задължения. 

 Увеличаване единствено на изискуемия осигурителен стаж за 

придобиване право на пенсия за трета категория труд с 4 месеца, като 

се запазва непроменена законоустановената възраст за пенсиониране. 

 Ограничаване на разходите за персонал с над 350 млн. лв., 

като в т.ч. намаляване на разходите за заплати и осигурителни вноски в 

бюджетната сфера с 10%, което ще спести около 300 млн. лв., ще 

оптимизира държавната администрация и ще я направи по-ефективна. 

 Подобряване на контрола върху разходите в системата на 

здравеопазването, като включително въведем единни правила за 

финансово управление на болниците, което трябва да ни спести над 80 
млн. лв. 

 Преустановяване, поради доказана неефективност, на 

въведената през 2014 г. Публична инвестиционна програма, което 

спести на държавата около 100 млн. лева. 

В Бюджет 2015 сме предвидили минималният размер на 

фискалния резерв към 31.12.2015 г. да остане непроменен спрямо 

заложения в Закона за държавния бюджет на Република България за 
2014 г., т.е. 4,5 млрд. лева. В неговия обхват се включват и активите на 

Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна 

система, по-известен като „Сребърен фонд“. 

 

 

ОСНОВНИ ПОЛИТИКИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, ЗАЛОЖЕНИ В 

БЮДЖЕТ 2015 

 

ДАНЪЧНО–ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИТИКА 

Данъчно-осигурителната 

политика е една от най-важните 

държавни политики, тъй като 
всички ние, гражданите на 

Република България, посредством 

данъците, които внасяме в 

държавната хазна, осигуряваме 

необходимия  

финансов ресурс, за да може 
държавата да изпълнява своите 

функции и задължения. Ето защо 

работим за това данъчно-
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осигурителната политика реално 

да способства за подобряване на 

бизнес средата и за стимулиране 
на икономическия растеж и 

заетостта.  

 

Основните цели, които сме си поставили, са в следните 

направления: 

 Да продължим да намаляваме административната тежест и 

разходите за гражданите и бизнеса чрез постоянен анализ на 

нормативните режими и процедури, за да бъдат те максимално бързи, 

лесни и прости. 

 Да продължаваме да насърчаваме инвестиционната 

активност и заетостта чрез данъчното облекчение, което предоставяме за 

земеделските производители, чрез запазване на данъчното облекчение 
при извършване на производствена дейност в общини с безработица, по-

висока от средната за страната, както и чрез запазване на данъчната 

преференция за намалена акцизна ставка върху газьола, използван при 

първично селскостопанско производство. 

 Да стимулираме енергийната ефективност и опазването на 

околната среда, като запазим действащата акцизна ставка за природния 

газ, използван като моторно гориво, като прецизираме данъчните 
преференции в Закона за местните данъци и такси, свързани с 

енергийната ефективност, както и посредством промяната в Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, с която се намалява 
административната тежест. 

 Да повишаваме бюджетните приходи и да се борим с 

контрабандата чрез въведения механизъм за обратно начисляване на 

данъка върху добавената стойност при доставки на зърнени и 
технически култури, както и като засилим фискалния контрол върху 

движението на стоки с висок фискален риск; 

 По отношение на осигурителната политика сме предвидили 

средно нарастване на минималните осигурителни прагове по основните 
икономически дейности и квалификационни групи професии с 4,4%. 
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ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

Приоритети в областта на 
здравеопазването са: 

 спешната медицинска 

помощ – стремежът е тя да стане 
навременна, ефикасна и 

качествена; 

 

 майчиното и детско здравеопазване – специални усилия ще 
бъдат насочени към подобряване на здравното обслужване на майките и 

децата; 

 лечебните заведения за болнична помощ – да бъдат модерни, 

добре оборудвани с необходимите специалисти и апаратура, отговарящи 
на нуждите на пациентите; 

 лекарствената политика – да се осигури добър контрол върху 

лекарствените продукти, който да гарантира тяхното качество и 

безопасност. 

 

Реализирането на правителствените приоритети ще се 

осъществи посредством прилагането на мерки, целящи: 

 Да се засили контролът върху различните видове стоки със 

значение за здравето на човека; 

 Постигане на по-висок имунизационен обхват при плановите 

имунизации, съгласно националния Имунизационен календар, което 
трябва да ограничи разпространението на редица заболявания; 

 Намаляване на заболеваемостта и тежките усложнения 

вследствие на грип; 

 Повишаване на информираността на гражданите за 
влиянието на рисковите фактори върху здравето; 

 По-широко участие в дейности за подобряване на оралното 

здраве при децата до 18 г.; 

 Гарантиране на равен достъп до превенция, диагностика, 
лечение и здравни грижи в областта на ХИВ/СПИН и туберкулоза. 

За осигуряване на тези дейности правителството ще работи в 

посока на усъвършенстването на нормативната уредба в системата на 
здравеопазването в съответствие с научните достижения и европейското 

право. 

Финансирането на сектора през последните години показа 

необходимост от неотложни реформи в системата на здравеопазването, 
насочени към подобряване на достъпа до медицински дейности и 
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промяна на начина на финансиране на здравните услуги. Целта на 

правителството е да се създаде законова рамка, която да осигури 

ефективно управление на финансовите ресурси от Националната 
здравноосигурителна каса и да осигури правото на осигурените лица до 

достъпно и качествено здравеопазване. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Приоритети в областта на 

образованието са:  

 осигуряването на 

равен достъп до качествено 

образование и професионална 

подготовка във всички региони в 
страната; 

 подобряването на качеството на висшето образование и 

адаптирането му с потребностите на пазара на труда; 

 намаляването на дела на преждевременно напусналите 

образователната система. 

Реализирането на правителствените приоритети ще се 
осъществи посредством прилагането на мерки, целящи: 

 Осигуряване на целодневна организация на учебния ден на 

учениците до V клас включително; 

 Насърчаване на висшите училища непрекъснато да 
повишават качеството на предлаганото образование; 

 Подпомагане на висшите учебни заведения при въвеждането, 

развитието и усъвършенстването на вътрешни системи за оценяване и 

поддържане на качеството на обучение, както и на академичния състав; 

 Насърчаване на студентското кредитиране, за да се 

подпомогнат студенти, докторанти и специализанти; 

 Създаване на условия за провеждането на студентски 

практики в реална работна среда, което ще подобри взаимовръзката на 
образованието с бизнеса, целяща бърза и ефективна реализация на 

завършващите висше образование на пазара на труда и по този начин 

ще ги улесни при намирането на работа и старт в кариерата; 

 Създаване на благоприятна среда за кариерно развитие на 

учените; 

 Насърчаване на развитието на научната дейност чрез 

програмно-конкурсно финансиране на фундаментални и приложни 
научни изследвания в приоритетни научни области и подпомагане 

изграждането на ново поколение учени; 
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 Стимулиране на мобилността и възможностите за 

придобиване на повече умения и знания. 

 

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 

Приоритети в областта на 

социалната политика са: 

 гарантирането на 

социалната защита на уязвимите 

групи от населението чрез по-

добра целенасоченост на 
социалните помощи; 

 повишаването на 

ефективността на програмите 

посредством прилагането на 
диференциран подход; 

 усъвършенстването 

на нормативната уредба в 

сферата на социалното 

подпомагане; 

 социалната защита на най-нискодоходните и рискови групи 

от населението; 

 осигуряването на условия за равенство между жените и 

мъжете във всички области на обществения живот, превенция и защита 
от дискриминация; 

 осигуряването на интеграцията и пълноправното участие на 

хората с увреждания в обществото на международно, национално, 

регионално и местно ниво. 

Реализирането на правителствените приоритети ще се 

осъществи посредством прилагането на мерки, целящи: 

 Запазване на периода на изплащане на паричното 

обезщетение за бременност и раждане – 410 дни и размера на 
обезщетението за отглеждане на малко дете от една до две-годишна 

възраст – 340 лв. месечно; 

 Запазване на режима на изплащане на паричните 
обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал. 5 на 

Кодекса за социално осигуряване – първите три работни дни да се 

изплащат от осигурителя в размер 70 на сто от среднодневното брутно 

възнаграждение, а от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността 
– от държавното обществено осигуряване; 

 Запазване на периода, от който се изчисляват 

краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност – 18 
календарни месеца и за безработица – 24 месеца, с изключение на 

обезщетенията за бременност и раждане, при които периодът се 

увеличава от 18 на 24 месеца; 
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 Запазване на размера на еднократната помощ при смърт на 

осигурено лице – 540 лв.; 

 Запазване на максималния размер на гарантираните 

вземания – 1 200 лв.; 

 Запазване на минималния дневен размер на обезщетението 

за безработица (7,20 лв.) и ограничението му на ниво от 60 на сто от 

осигурителния доход на лицето преди загубата на работа. 

 

ЕНЕРГЕТИКА 

 

Приоритети в областта на енергетиката са: 

 по-ефективното използване на изкопаемите и възобновяеми 

енергийни източници; 

 минимизирането на 

влиянието на производството и 
използването на енергия върху 

околната среда; 

 подобряването на 
управлението на естествените 

ресурси.  

 

Правителството ще акцентира специално и върху 

диверсификацията на газовите доставки и трасета и ускоряването на 

изграждането на междусистемните газови връзки със съседните 

държави. 

 

ОКОЛНА СРЕДА 

Приоритети в областта на 
околната среда са: 

 развитието на 

екологичния потенциал на 

икономиката посредством 
въвеждането на екологично 

чисти технологии и 

производства; 

 

 намаляването на потреблението на първични суровини и 

ресурси; 

 превенцията и ограничаването на промишленото 

замърсяване; 
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 насърчаването на рециклирането, оползотворяването и 

повторното използване на отпадъците; 

 развитие на агроекологичните практики, биологичното 

земеделие и екотуризма, които опазват природното богатство на 
страната. 

Ще продължи ускореното изграждане на екологичната 

инфраструктура на и екологичната мрежа Натура 2000, което ще 
съдейства за подобряване на качеството на живот на населението и 

опазване на екосистемите, както и за изпълнение на ангажиментите на 

страната към ЕС. 

Реализирането на правителствените приоритети ще се 

осъществи посредством прилагането на мерки, целящи: 

 Продължаване на ускореното изграждане на екологичната 

инфраструктура на страната (съоръжения за управление на отпадъците, 
канализация и пречиствателни станции за отпадъчни води); 

 Хармонизиране на националното законодателство по 

управление на отпадъците с европейските изисквания; 

 Насърчаване на разработването и прилагането на 

съвременни технологии, които пестят използването на първични 

природни ресурси; 

 Стимулиране на техническото разработване и пускане на 
пазара на продукти, проектирани така, че тяхното производство, 

употреба и обезвреждане да не увеличават количествата или опасните 

свойства на отпадъците; 

 Продължаване изграждането на национално и регионални 
нива на съоръжения и инсталации с достатъчен капацитет за 

екологосъобразно третиране на различните видове отпадъци, образувани 

в страната; 

 Развиване на процеса на поетапно въвеждане на нови 

системи и доизграждане и развиване на съществуващи системи за 

разделно събиране, повторна употреба и рециклиране на масово 

разпространени отпадъци и контрол върху изпълнението на 
количествените цели за тяхното рециклиране и оползотворяване; 

 Упражняване на строг контрол върху спазването на 

условията в издадените разрешения за дейности с отпадъци; 

 Развиване на мрежите от защитени територии и защитени 
зони и подобряване на управлението им. 
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РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА 

Приоритети в областта на регионалната политика са: 

 развитието на регионите в страната и намаляването на 
различията помежду им; 

 подобряването на инфраструктурната свързаност на 

регионите в страната; 

 модернизирането на ВиК инфраструктурата. 

Реализирането на правителствените приоритети ще се 

осъществи посредством прилагането на мерки, целящи: 

 Подпомагане на икономическото и социално развитие на по-

слабо развитите региони на страната и намаляване на регионалните 
различия посредством подобряване на инфраструктурата; 

 Осигуряване на по-добри условия на живот в 

многофамилните жилищни сгради в градските центрове, чрез 

повишаване на качеството на жизнената среда; 

 Удължаване на живота на жилищните сгради при повишени 

експлоатационните им качества и енергийната им ефективност; 

 Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на 

националната пътна мрежа с европейската транспортна 
инфраструктура; 

 Поддържане и развитие на републиканската пътна 

инфраструктура; 

 Продължаване изпълнението на проектите по изграждане, 

реконструкция и рехабилитация на канализационната и вътрешната 

водопроводна мрежа в населени места; 

 Предприемане на специални мерки за геозащита с цел 
повишаване на сигурността на обитаване на населените места в 

свлачищни райони и в райони, подложени на абразионни и ерозионни 

процеси, както и за укрепване, възстановяване и защита на 

техническата инфраструктура и териториите, засегнати или застрашени 
от свлачища, абразия и ерозия. 

 

МЛАДЕЖ И СПОРТ 

Приоритети в областта на 

младежта и спорта са: 

 подобряването на 
качеството на живот на младите 

хора; 

 подобряването на 

условията за успех на всеки млад 
човек; 

 

 



 
 

 

  

 развитието на ученическия спорт и на спорта за високи 

постижения. 

Реализирането на правителствените приоритети ще се 
осъществи посредством прилагането на мерки, целящи: 

 Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална 

подкрепа на пълноценното личностно и обществено развитие на младите 

хора; 

 Развиване на доброволчеството сред младите хора и 

формиране на гражданско самосъзнание; 

 Осигуряване на възможности за пълноценно участие на 

младите хора в гражданския живот и за приобщаването им към 
основните демократични ценности и стандарти; 

 Създаване на условия и възможности за двигателна 

активност, практикуване на спорт за всички и социален туризъм от 

населението; 

 Осигуряване на пълноценен учебно-тренировъчен процес и 

спортно-техническа подготовка на учениците в спортните училища за 

създаване на високо мотивирани състезатели с възможности за 
спечелване на призови класирания от държавни, европейски, световни 

първенства и олимпийски игри; 

 Предприемане на действия за подобряване на здравето, 

физическата и психическа годност на учащите от различните възрастови 
групи, децата в детските градини, децата в риск и с увреждания, 

учениците от спортните училища; 

 Утвърждаване на позитивния образ на България чрез 
достиженията на българския спорт в европейски и световен мащаб; 

 Подкрепа на дейността на спортните организации за 

въвеждане на нови европейски и световни управленски практики; 

 Изграждане на целеви мрежи за двустранно и многостранно 

сътрудничество с държави членки на ЕС и други европейски държави. 

 

КУЛТУРА 

Приоритети в областта на 
културата са: 

 укрепването, 

популяризирането, развитието и 
утвърждаването на българската 

национална идентичност, 

култура и духовни ценности; 

 устойчивото културно 
развитие и духовно 

консолидиране на нацията; 

 изграждането на 
образа на България като страна 

със самобитна култура и 

уникално културно наследство. 
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Реализирането на 

правителствените приоритети 

ще се осъществи посредством 
прилагането на мерки, целящи: 

 Опазване на 

културното наследство и 
осигуряване на по-широк достъп 

на по-голям кръг от гражданите 

и гостите на страната до него; 

 Осъществяване на 
дейности за популяризиране на 

богатото ни наследство у нас и по 

света;  

 Активно подпомагане 

на създаването и 

разпространението на изкуство и 

на културни продукти и услуги; 

 Усъвършенстване на 

българската национална и 

културна идентичност като част 

от Европейското културно 

пространство; 

 

 Активиране на международната дейност за популяризиране 

на достиженията на българските творци и повишаване на 
конкурентноспособността на българския културен продукт; 

 Разработване и внедряване на съвременни форми на 

разпространение на художествени продукти с партньорски проекти и в 
координация с местните власти, неправителствения и стопански сектор; 

 Популяризиране на българската култура зад граница чрез 

организиране на седмици и дни на българското изкуство в рамките на 

международни фестивали у нас и в чужбина; 

 Осигуряване на съвременни условия за реализиране на 

качествен образователен процес по изкуство и култура; 

 Разширяване на полето за реализация на подготвените 

творчески кадри чрез утвърждаване на нови форми за подпомагане 
творчески иновации и инициативи. 

 

ТРАНСПОРТ 

Приоритети в областта на 

транспорта са: 

 развитието на 

екологично чисти, безопасни и 
сигурни видове транспорт; 

 развитието на 

висококачествени транспортно-

логистични услуги; 

 подкрепа за 
балансирано регионално 

развитие, като се вземе предвид 
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кръстопътното положение на 

България и нейния транзитен 

потенциал; 

 ускоряване 

интегрирането на страната в 

европейските структури. 

 

Реализирането на правителствените приоритети ще се 

осъществи посредством прилагането на мерки, целящи: 

 Стабилизиране на българските железници; 

 Изграждане на модерна, балансирана и интегрирана 
транспортна инфраструктура като важен фактор за 

конкурентоспособността на българската икономика; 

 Развитие на транспортната инфраструктура чрез 

механизмите на публично-частното партньорство; 

 Ефективно управление на водния транспорт и развитие на 

пристанищната инфраструктура; 

 Осигуряване на условия за устойчиво развитие на въздушния 

транспорт и летищната инфраструктура; 

 Подобряване на организацията и повишаване на качеството 

на предоставяните услуги от автомобилния транспорт. 

 

СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА 
 

Приоритети по различните 

направления в областта на 
селското стопанство са:  

 осигуряване на 

условия за развитие на малкия и 

средния бизнес в земеделския 
сектор; 

 развитие на селските 

райони; 

 осигуряване на 

качество и безопасност на 

храните;

 

 създаване на условия 
за развитие на екологосъобразни 

форми на земеделие; 
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 повишаване експортния капацитет и 

конкурентноспособността на българската селскостопанска продукция; 

 подобряване на надзора на заболяванията по животните и 

гарантиране на хуманно отношение към тях; 

 осигуряване на конкурентоспособност и устойчивост на 

рибарския сектор; 

 стопанисване и опазване на горския фонд. 

Реализирането на правителствените приоритети ще се 

осъществи посредством прилагането на мерки, целящи: 

 Предоставяне на помощ на земеделските производители чрез 
директни плащания и други форми за държавна подкрепа за 

приоритетни направления в земеделието; 

 Повишаване нивото на контрол на качеството и 

безопасността на храните; 

 Осъществяване на контрол и прилагане на добри практики 

при здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях; 

 Развитие на инфраструктурата и местни инициативи за 

подобряване качеството на живот в селските райони; 

 Опазване на рибните ресурси и насърчаване на отговорен 

риболов; 

 Развитие на биологичното земеделие в България; 

 Подобряване управлението на държавните гори. 

Усвояване на средствата от европейските структурни и 

инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. 

Основните приоритети по отношение на управлението на 

средствата от ЕС са:  

 възстановяване на доверието на Европейската комисия и 

възстановяване на плащанията от европейските фондове; 

 ефективно и прозрачно разпределение и усвояване на 

европейските средства в новия програмен период 2014-2020. 

Средствата по оперативните програми са с насоченост по 

следните приоритетни области: 

 образование, квалификация и заетост за приобщаващ 
растеж; 

 научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен 

растеж; 

 свързаност и екологична икономика за устойчив растеж; 

 добро управление и достъп до качествени обществени услуги. 
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В Информационния бюлетин „БЮДЖЕТ 2015 НАКРАТКО“ са 

изложени основните акценти, описани са приоритетите на фискалната 
политика и осигуряването на финансиране за приоритетните сектори. 

Този документ допринася за повишаване на публичността и 

прозрачността на бюджета.  

България отбелязва подобрение в бюджетната прозрачност и това 

показва единственото международно, независимо, сравнително 

изследване на бюджетната прозрачност – индекс „Отворен бюджет“ 
2012. С девет пункта – от 56 през 2010 г. на 65 през 2012 г. – се 

увеличава оценката на България и страната преминава от трета във 

втора група (100-те изследвани страни в света са разделени на 5 групи, 

като най-добрите примери са в първа група, а най-лошите са в пета 
група). 

В заключение бихме искали да заявим, че ще продължаваме 

упорито да работим както за повишаване прозрачността на бюджетния 
процес, така и за постоянното подобряване качеството на публичните 

финанси в Република България. 

Вашите коментари и предложения за този документ може да 
изпращате на e-mail: budget@minfin.bg 

 

Допълнителни уточнения и бележки 

Изложените в този документ секторни и хоризонтални политики са 

общ ангажимент на правителството и в частност на съответните ресорни 

министри, отговорни за провеждането на политики в различни области 
на обществения сектор. 

Повече информация за областите на политики и бюджетните 

програми можете да намерите в програмните бюджети за 2015 г., които 

следва да бъдат публикувани на интернет страниците на 
министерствата, на държавните агенции, чиито ръководители са 

определени за първостепенни разпоредители с бюджет и на ДФ 

„Земеделие“ (определените да прилагат програмен формат на бюджет). 

Използваните в документа изображения са от източници в 

интернет. 
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