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Б Ю № 2 / 22.06.2006 г.

ДО
МИНИСТЕРСТВАТА И ВЕДОМСТВАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
НАЦИОНАЛEН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО
СМЕТНА ПАЛАТА
КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА
НАЦИОНАЛНА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО
РЕГУЛИРАНЕ
АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА
ИНФОРМАЦИЯТА
КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО,
ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
ОМБУДСМАН
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ
ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО: ПОДГОТОВКА НА СРЕДНОСРОЧНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА
ПЕРИОДА 2007-2009 Г.

Във връзка с одобрената на 22 юни 2006 г. от Министерския съвет Бюджетна прогноза
за периода 2007-2009 г. първостепенните разпоредители с бюджетни кредити (ПРБК)
следва да представят в Министерството на финансите в срок до 30 юни 2006 г.
информацията съгласно т. 7, 9, 10, 11 и 13 от Решение № 70 на Министерския Съвет от
2006 г. за бюджетната процедура за 2007 г., изм. с Решение № 392 на Министерския
съвет от 2006 г.
Информацията, която Министерство на финансите очаква да получи от ПРБК включва:
средносрочна бюджетна прогноза за съответното министерство/ведомство по
години за периода 2007-2009 г., по функции и политики и по основни
стойностни и натурални показатели, а министрите и председателят на ДАМС бюджетните си прогнози и в програмен формат за периода 2006-2009 г. (т. 7
от Решението);
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средносрочна бюджетна прогноза за дейностите, финансирани чрез
автономните бюджети, изготвена от министрите, отговорни за провеждането и
координирането на националната стратегия и политика в съответната сфера (т.
9 от Решението);
средносрочна бюджетна прогноза за периода 2007-2009 г., изготвена от
Сметната палата, Комисията за финансов надзор, Националния осигурителен
институт, Националната здравноосигурителна каса, Българското национално
радио, Българската национална телевизия и Висшия съдебен съвет (т. 10 и 11
от Решението);
средносрочна бюджетна прогноза за периода 2007-2009 г. в частта на
местните дейности, изготвена от общините (т. 13 от Решението);
предложение за диференциран единен стандарт за финансиране обучението на
един ученик в общообразователните училища, разработен от министъра на
образованието и науката.
Политиките и програмите следва да бъдат разработени при спазване на принципите за
управленска отговорност, прозрачност и нарастваща ефективност на публичните
финанси.
Бюджетните прогнози за периода 2007-2009 г. следва да са съобразени с Указанията на
министъра на финансите за подготовка на тригодишната бюджетна прогноза,
разходните тавани и програмните бюджети за периода 2007-2009 г. (БЮ № 1 от 21
февруари 2006 г.), публикувани на интернет страницата на Министерството на
финансите на адрес: http://www.minfin.bg, категории: Бюджет / Методология /
Бюджетна методология / Инструкции, както и със следните основни
макроикономически и бюджетни показатели одобрени от Министерския съвет:
Табл. 1
2007
Прогноза

2008
Прогноза

51 043

55 565

60 567

5.8%

6.2%

6.1%

- в края на годината

3.1%

2.8%

2.9%

- средна за периода

4.4%

2.8%

3.1%

ПОКАЗАТЕЛИ

2009
Прогноза

БВП

- млн. лв.
- реален растеж (%)
Инфлация (%)
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ПОКАЗАТЕЛИ

Валутен курс (BGN/USD)

2007
Прогноза

2009
Прогноза

1,55

1,55

1,55

8%

8%

8%

170

180

190

60:40

55:45

50:50

6%

6%

6%

Индексация на бюджетните заплати,
считано от 1 юли
Минимална работна заплата, считано от
1 януари (лв.)
Съотношение м/у работодателска и
лична вноска по КСО

2008
Прогноза

Запазване размера на
здравноосигурителната вноска на нивото
на 2006 г.

Запазване размера на осигурителните вноски за ДОО по отделните осигурителни
рискове в размерите на 2006 г. , с увеличаване на вноската за допълнителното
задължително пенсионно осигуряване на 5% от 1 януари 2007 г.
Запазване размера на максималния
осигурителен доход за всички осигурени
лица на нивото на 2006 г. (лв.)

1 400

1 400

1 400

Запазване размера на минималния
осигурителен доход за
самоосигуряващите се лица на нивото на
2006 г. (лв.)

220

220

220

Информацията за разработване на тригодишните бюджетни прогнози за периода 20072009 г. следва да бъде предоставена от:
Министерството на образованието и науката на Българската академия на
науките и на държавните висши училища;
Министерството на земеделието и горите на Държавен фонд “Земеделие”;
Министерството на икономиката и енергетиката на Фонда за покриване на
разходите за приватизация към Агенцията за приватизация;
Министерството на финансите на Националния
„Републиканска пътна инфраструктура”.

фонд

и

на

Фонд
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Решението на Министерския съвет за одобряване на бюджетната прогноза за периода
2007-2009 г. и приложенията към него ще бъдат публикувани допълнително на
интернет страницата на Министерството на финансите на адрес:
http://www.minfin.bg, категории: Бюджет / Доклади и анализи / Нормативни
документи.

София, 22 юни 2006 г.

МИНИСТЪР:
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ
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