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РЕЗЮМЕ 
 

на доклада по държавния бюджет за 2003 г. 
 
 
 

Бюджетът на РБългария за 2003 година е разработен в съответствие с насоките на 
фискалната политика, дефинирани в тригодишната бюджетна прогноза за периода 2003-
2005 г. За първа година се въвежда описание на политиките на министерствата, които стоят 
в основата на предложения от тях бюджет. С одобрението на тригодишната прогноза през 
месец юни, на МС се предостави възможност за ефективно разпределение на публичните 
ресурси, определени в рамките на целта за дефицита и очакваните постъпления от приходи 
в следствие от дефинираните насоки на данъчната политика. Именно въз основа на това 
решение, на един ранен етап се определиха тавани1 на разходите за 2003 г. по ПРБК. По 
този начин Бюджет 2003 като част от средносрочната фискална рамка от инструмент за 
поддържане на макроикономическа стабилност се превръща в инструмент за ефективно 
разпределение на публичните ресурси, съобразен изцяло със стратегическите приоритети на 
Правителството. 
 
Бюджет 2003 отчита влиянието на изменението в макроикономическата обстановка, както в 
страната, така и в международен план. Очакванията за развитието на националната 
икономика през 2003 година са положителни, като заложената прогноза за висок реален 
растеж в икономиката от 4.8% през 2003 г. е базирана главно на очакванията за по-добро 
развитие на търговския баланс и плавно намаляване на дефицита по текущата сметка (по-
висок растеж спрямо заложения при одобрението на разходните тавани). Тази тенденция, 
ако е съпроводена с реален процес на преструктуриране на системите, преразглеждане на 
функциите им, повишаване ефективността на разходите им и точното определяне на 
приоритетите при осъществяване на политиките, ще осигури възможност за реално 
нарастване на средствата в отделните сфери, независимо от намаляването им като дял от 
прогнозирания БВП.  
 
Ангажиментът за запазване на системата на валутен борд означава запазване на силната 
роля на фиска, като инструмент за икономическа настройка и стабилизация. В този смисъл 
като критерии за поддържането на разумна фискална политика и буфер срещу евентуални 
рискове се залагат определено ниво на дефицита, неснижаем остатък по фискалния резерв и 
допълнителен структурен резерв по бюджета. Параметрите по тези инструменти са 
следните:   
 
Бюджетният дефицит през 2003 г. е 0.7 на сто от БВП или –262.8 млн.лв. на консолидирана 
база. Главна причина за залагане на това целево ниво на дефицита е осигуряване на 
стабилност на фискалната позиция. Това налага ускоряване на реформите в публичния 
сектор и структурната реформа. Дефицитът ще бъде покрит изцяло с постъпления от 
приватизация, които се очаква да бъдат в размер на 550 млн.лв. В средносрочна перспектива 

                                                 
1 При съставянето на Бюджет 2003 бе направена актуализация на разходните тавани определени с ТБП с оглед 
отразяване на промени в макроикономическата рамка и политиката на Правителството.  
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(2005 г.) стремежът е постигане на напълно балансиран бюджет. Ниското ниво на 
бюджетния дефицит създава стабилност за икономиката на страната, балансирайки високия 
дефицит по текущата сметка на платежния баланс. В средносрочна перспектива първичният 
излишък ще се поддържа в рамките на 1.7-2.5 на сто от БВП.  

  
Фискалният резерв през 2003 г. ще бъде поддържан на неснижаемо ниво от 1 900 млн.лв., 
осигурявайки стабилност за икономиката и защита срещу възникване на евентуални 
рискове за изпълнението на бюджета през годината. 
 
Резервът, заложен по консолидираната фискална програма възлиза на 167.9 млн.лв. или 
близо 64 на сто от дефицита. Той ще бъде разпределен само при необходимост за 
непредвидени и неотложни разходи, структурна реформа и увеличаване на държавния 
резерв. 
 
Основните политики, реализирани чрез Бюджет 2003 имат следните параметри: 
 
Данъчната политика предопределя ресурса, който държавата очаква да постъпи в 
приходната част на бюджета и който ще бъде по-нататък преразпределен според 
приоритетите в разходната част на бюджета. Прогнозата за приходите поставя второто 
ограничение пред фискалната политика – ограничението за определен ресурс. 
 
Като цяло данъчната политика ще бъде  в подкрепа на икономическия растеж и подобряване 
на цялостната бизнес-среда в страната при пълни гаранции за запазване на 
макроикономическата стабилност. 
 
Целите на данъчната политика, чието постигане се съблюдава през 2003 г. са насочени към:  
намаляване на общата данъчна и осигурителна тежест в рамките на поддържането на нисък 
бюджетен дефицит; стимулиране на инвестициите чрез създаване на съвременна 
нормативна уредба, която да създаде възможности за дългосрочно планиране на бизнеса 
наред с подобряването на инвестиционния климат и увеличаването на печалбите и доходите 
на фирмите и гражданите; опростяване на данъчната система и ефективното й 
администриране; определяне на правата и задълженията на данъкоплатците и данъчната 
администрация; отраслова неутралност и равнопоставеност на данъчните субекти; развитие 
на законодателството в съответствие с изискванията на директивите на Европейския съюз.  
 
Основните инструменти за реализация на тези цели през 2003 г. са следните: 
 

 Продължаване на намаляването на данък върху печалбата. Това ще позволи 
увеличаване на инвестиционния ресурс на бизнеса. През 2003 г. се предлага 
приемане на единна ставка за данък печалба от 23,5% в приход на Републиканския 
бюджет и отмяна на данък за общините с намаляване на данъчна ставка от 23,5 на 
20% през 2004 г. и 15% през 2005 г. 
 Ускоряване на амортизационните норми по групи активи. 
 Промени в Закона за данъка върху добавената стойност, ориентирани към 
насърчаване на инвестиционния процес и развитието на туристическия бранш като 
приоритетен отрасъл за страната. 
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 Промени в данъчната скала на данъка върху доходите на физическите лица (ДДФЛ), 
насочени към повишаване на реалния разполагаем доход на гражданите и 
стимулиране данъкоплатците към отчитане на действителните доходи. 
 Промени в корпоративното подоходно облагане, насочени към насърчаване на 
инвестициите, повишаване възможностите на икономиката за увеличаване на 
производството, респективно увеличаване на заетостта и повишаване на  жизненото 
равнище. 
 Промени в акцизите, ориентирани основно към хармонизация на българското 
законодателство с това в ЕС. 
 Намаляване на бюрокрацията в работата на данъчната администрация. 

 
Вследствие от провежданата данъчна политика през 2003 г. в консолидирания бюджет се 
очаква да постъпят 13 373.8 млн.лв. или 37.9%  от БВП. Най-голям дял в общите приходи 
имат приходите от социално - и здравноосигурителни вноски (27.7 на сто), данъкът върху 
добавената стойност (22.0 на сто), данъкът върху доходите на физическите лица (8 на сто). 
Поради реформата целяща намаляване на общата данъчна тежест на подоходните данъци 
през 2003 г. от данък върху общия доход ще постъпят 2 на сто по-малко спрямо 2002 г.  
 
При зададените ограничителни параметри на приходите и дефицита, общите брутни 
разходи за 2003 г. следва да възлизат на 13 636.6 млн.лв. Предложените нива на отделните 
категории разходи, в рамките на този лимит, отразяват новите насоки, към които се стреми 
правителствената политика - да разпределя ресурсите за държавно потребление, инвестиции 
и трансфери по възможно най-ефективен и социално приемлив начин, при спазване на 
приоритета за подпомагане на предприсъединителния процес. Във всички сфери е заложено 
изискване за повишаване на ефективността на текущите разходи за издръжка, т.е. постигане 
на по-високо качество на работа при по-ниски разходи. Основните насоки на разходите по 
сфери са следните: социална осигуряване и грижи 13.9 % от БВП (при 13.1% за 2002 г.), 
образование 3.8% от БВП (при 3.8% за 2002 г.), здравеопазване 4.0% от БВП (при 4.0% за 
2002 г.)∗, отбрана и сигурност 4.9% от БВП (при 4.8% за 2002 г.), благоустройство 1.9% от 
БВП (при 1% през 2002 г.). 
 
В съответствие със стремежа за социална насоченост на бюджета през 2003 г. 
средногодишния номинален ръст на доходите в бюджетната сфера е 10.4% спрямо 2002 г. 
Пенсиите се увеличават с 8.5% спрямо 2002 г. За реализиране на мерки за социална защита 
се предвиждат с 22% повече средства спрямо 2002 г.  
  

                                                

Разходите за издръжка на държавната администрация отговарят на правителствената 
политика за оптимизация на структурите в бюджетния сектор и оттегляне на държавата от 
редица дейности и услуги при стимулиране навлизането на частния сектор в тях. 
Предвидените разходи са достатъчни за бюджетната система при спазване принципите на 
строгата фискална дисциплина.  
 
Предвидените разходи за субсидии в реалния сектор и организациите с нестопанска цел за 
2003 г. са в размер на 392.3 млн.лв. или 1.1 на сто от БВП или ръст от 0.2 на сто от БВП 

 
∗ Следва да се имат предвид, че поради структурните промени в сферите на образование и здравеопазване през 
втората половина на 2002 г., реалният ръст на средствата през 2003 г. за тези сфери е висок.   
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спрямо заложеното ниво с програмата за 2002 г. Номиналният ръст е 28.5 на сто.  
Приоритетите във финансовото подпомагане за реалния сектор (отпускане на субсидии), 
като част от държавните разходи са насочени и пряко свързани с изведените в 
правителствената програма пет приоритетни области като базови за устойчивото развитие 
на икономиката, а именно: енергетика, комуникации, селско и горско стопанство, туризъм и 
транспорт. Обектите на финансово подпомагане са съобразени с етапа на развитието на 
структурната реформа и са определени с оглед социално значимия характер на  дейностите 
в областта на битовото топлоснабдяване, обществения пътнически транспорт, пощенските 
услуги и снабдяването на малките населени места с хляб и стоки от първа необходимост.  
 
През 2003 година се предвижда значителен ръст в капиталовите разходи. Това е важна 
тенденция, съдействаща в подкрепа на общия икономически растеж на икономиката. 
Разходите, заложени в консолидирания бюджет са 1 195.8 млн.лв. Те възлизат на 3.4 на сто 
от очаквания размер на брутния вътрешен продукт или реален ръст от 0.3 на сто от БВП 
спрямо 2002 г. Предвижда се тези средства да бъдат в значителна степен концентрирани 
към инвестиционни проекти, които са с общонационално или с  международно значение  за 
региона, и към тези, за чието  изпълнение страната ни очаква значителна финансова 
подкрепа от предприсъединителните фондове на Европейския съюз. Национален приоритет 
представляват средствата за преструктуриране на системата на отбраната във връзка с 
очакваното приемане на страната в НАТО. 
 
Значителен спад се очаква в лихвените разходи като следствие от намалението в 
международните лихвени проценти, общото намаляване на дълга и провежданата активна 
политика по неговото управление. Намалението спрямо програмата за 2002 г. е 0.5% от 
БВП. Това позволи пренасочването на този вид разход към други приоритетни сфери.  
 
По сфери в бюджета за 2003 година най-значителна част от общите нелихвени бюджетни 
средства се предвижда за сферите на социалното подпомагане и грижи, икономическите 
дейности и услуги, разходите за отбрана и сигурност, здравеопазването и образованието. 
Определящите тенденции за всяка една от тези сфери са разработени на базата на заявените 
ангажименти на правителствената политика за всяка от тях. 2 
 
Разходите за социално-подпомагане и грижи (4 905.2 млн.лв.) като тенденция бележат 
ръст спрямо БВП (от 13.1 на сто през 2002 г. на 13.9 на сто през 2003 г.). Реален ръст 
бележат разходите за пенсии, както поради демографските характеристики на страната ни, 
така и поради реалното повишаване на пенсиите.  
 
Разходите за отбрана и сигурност през 2003 г. се предвижда да бъдат 1 711.4 млн.лв. или 
4.9 на сто от БВП при 4.8 на сто за 2002 г. Приоритетите в областта на отбраната и 
сигурността произтичат от общополитическите цели на правителството и се базират на 
реалностите на международната среда и обективните възможности на страната да отделя 
ресурси за тази цел. 
 
Разходите за здравеопазване се запазват на нивата от 2002 г. като дял от БВП на 4.0 на сто. 
Номинално  за 2003 г. те възлизат на 1 415.6 млн.лв. Целта на тази финансова рамка е да 
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осигури нормално функциониране на системата на здравеопазването по време на 
преструктурирането на сектора. Предприетите мерки  към радикална промяна на начина на 
финансиране на здравеопазването през последните три години ще продължат и през 2003 г., 
съобразно етапите на здравната реформа, предвидени в здравната стратегия в дългосрочен 
план. И през  2003 г. ще се запазят в определена степен ангажиментите на държавата, респ. 
Републиканския бюджет по отношение финансирането на болничната помощ, независимо, 
че по-голяма част от болниците  са преобразувани в търговски дружества, съгласно 
изискванията на Закона за лечебните заведения и получават субсидия за осъществяване на 
здравна дейност въз основа на едногодишен договор с финансиращия орган. Целта е  
болниците да се адаптират постепенно към новия начин на заплащане на болничната помощ 
и да не се допуснат сътресения в системата, както и в равнището на здравното обслужване 
на населението. Участието на  Националната здравноосигурителна каса във финансирането 
на лечебните заведения се предвижда да бъде в размер на 34 на сто от общите  разходи за 
болнична помощ през 2003 г., и ще се осъществява в зависимост от обема извършена 
дейност и  достигнати индикативни показатели за качество на оказаната медицинска помощ, 
залегнали в Националния рамков договор за 2003 г. 
 
В разходите за образование се залага продължаване оптимизирането на структурите, 
съобразно икономическите и демографските фактори в страната ни. Министерството на 
образованието и науката започна преструктуриране на училищната мрежа през 2002 година, 
което трябва да продължи и през следващата година, при запазване на високото качество на 
учебно-възпитателния процес. Предложените мерки от страна на Правителството на 
Република България и План за преструктуриране на образованието създават условия за 
прилагане на нов модел на управление на ресурсите в образованието, при съблюдаване на 
нови ценности, а именно рационалност, икономичност, ефективност и качество. Реално 
разходите за образование през 2003 г. при по-добро насочване ще са много  по-високи за 
отделните училища. Неефективните структури следва да бъдат закрити с оглед осигуряване 
на достатъчно средства в тези училища, които предоставят качествени услуги. За 2003 
година се залагат 1 353.5 млн.лв., или запазване нивото спрямо БВП от 2002 г. - 3.8 на сто, 
но при намаление на щатната численост на персонала с 1 774 бр. от 1 юли 2002 г. и 
оптимизиране на училищната мрежа.  
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Въведение 
 
 
Докладът към Закона за държавния бюджет за 2003 г. е разработен от Министерството на 
финансите и има за цел да обясни политиката, стояща зад избрания подход на 
разпределение на държавните ресурси. Добрата обосновка в този начален момент на 
бюджетния цикъл ще създаде базата за един добър първоначален (ex-ante) и последващ 
(ex-post) контрол на бюджета, а също и яснота за обществеността за това как се набират и 
разходват бюджетните средства, какви са приоритетите в държавната политика и кои ще 
бъдат очакваните резултати и ефекти за икономиката. По този начин се създават условия 
за по-висока прозрачност и отчетност, както на правителството пред обществеността, така 
и на отговорните за провеждане на ефикасна, ефективна и целесъобразна политика 
структури. 
 
Докладът маркира също и насоките на реформата в публичния и реалния сектор и 
изискванията пред отговорните институции.  
 
В структурно отношение докладът съдържа 5 глави като започва последователно - с 
представяне на средносрочната фискална стратегия, изведена от наличните икономически 
условия, заявените ангажименти на правителствена политика и изведените за бюджета 
приоритети, прави преглед на новите моменти в данъчното облагане и очакваните нива на 
приходите, разходните политики и направеното разпределение на средствата, политиката 
по дълга и финансирането и завършва с анализ на рисковете пред изпълнението на 
Бюджет 2003, напредъка на бюджетната реформа и перспективите за икономиката на 
страната.  
 
В приложение към доклада са представени бюджетите на първостепенните разпоредители 
с бюджетни кредити (ПРБК) с обосновка на заложените по тях параметри. Това се прави 
за първи път с настоящата бюджетна процедура и е една първоначална стъпка към 
гарантиране на по-висока персонална отговорност на ръководителите на ПРБК при 
управлението на бюджетните ресурси и прозрачност при бюджетирането. Планира се със 
следващите бюджетни процедури всеки ръководител на ведомство – ПРБК сам да 
представя и защитава бюджета си пред Народното събрание на РБългария като носи и 
пълна отговорност за изпълнението  и контрола му. Това ще повиши финансовата 
дисциплина в цялата бюджетна система.  
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ГЛАВА 1: Икономическо развитие и фискална стратегия  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Фискалната стратегия на РБългария за периода 2003-2005 г. е разработена от 
Министерството на финансите в съответствие с целите, стоящи пред икономическата 
политика на страната. Под внимание са взети Управленската програма на българското 
правителство, Тригодишната бюджетна прогноза и макроикономическия сценарий . При 
изготвянето на фискалния модел е направен подробен анализ на тенденциите в българската 
и световната икономика. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каре 1: Цели на икономическата политика 
 
 Постигане на висок и устойчив реален средногодишен икономически растеж 

   Аспект от модела на растежа е правителствената инвестиционна политика.
Икономическата стратегия на правителството предвижда привличане на значителни
чуждестранни инвестиции. Правителството декларира ангажимент за създаване на
благоприятна среда за български и чуждестранни инвестиции и балансирано развитие на
дребния, средния и едрия бизнес. Политиката на стимулиране на износа и превръщането на
България в крупен износител на продукти с висока добавена стойност са основни приоритети
на правителството с цел ограничаване на търговския дефицит и дефицита по текущата
сметка. 
 
 Повишаване на жизнения стандарт и развитие на социалния капитал 

   Основни стратегически приоритети в социалната сфера са: създаването на условия за бърз
икономически растеж, насочен към създаване на заетост и повишаване на доходите;
увеличаване на гъвкавостта на пазара на труда;  намаляване на безработицата с над 150
хиляди общо за периода 2002-2005 година; разработване на нова концепция за политиката на
доходите; значително увеличаване на детските надбавки; гарантиране на социална защита на
групите в неравностойно социално положение; развитие на социалния диалог. 
 
 Устойчиво развитие на икономиката и подобряване на бизнесклимата 

    Провеждане на национална индустриална политика, съобразена с процесите на глобализация
на икономиката и либерализация на световната търговия; подкрепа за малкия и средния бизнес
в страната с подобряване на средата, в която функционират фирмите; приключване на
процеса на приватизация на всички държавни активи, които подлежат на приватизация, до
2005 година и преструктуриране и либерализация на естествените монополи. Развитието на
инфраструктурата също ще бъде основен приоритет на Правителството, доколкото тя е
първостепенно условие за постигане на устойчив икономически растеж и за привличане на
чуждестранен капитал в страната.  
   Правителството извежда пет приоритетни области като базови за устойчивото развитие
на икономиката. Това са: енергетика, комуникации и високи технологии, селско и горско
стопанство, туризъм и транспорт. 
 
 Европейски и евроатлантически приоритети. 

    Получаването на покани за членство в НАТО до края на 2002 г., за членство в ЕС до края на
2003 г. и подписването на договор за пълноправно членство с ЕС до края на 2006 г. е израз на
стремежа на България постепенно да изгради балансирана, устойчива и демократична
обществена среда. 
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I. Икономически преглед и перспективи  
 

Анализът на икономическата обстановка и прегледът на тенденциите във 
вътрешната и международната конюнктура служат за основа при извеждането 
на предпоставките (ограниченията) пред фискалната политика за следващите 
три години и целевите ефекти, към които фискалната стратегия следва да се 
програмира.  

 
 

1. Международната конюнктура 
 

Отвореността на българската икономика определя важността на анализа на 
международната конюнктура и развитието на тенденциите в световните 
пазари с оглед по-точно прогнозиране и настройка на икономическите и 
бюджетните показатели в страната. Това подпомага предпазването и 
реагирането на външни за страната шокове.  

 
След като в края на 2001 г. световната икономика навлезе в рецесия, международната 
конюнктура през 2002 г. се характеризира с висока неустойчивост, а оттам – и с 
относително ниска степен на предвидимост. Прогнозите от началото на годината сочеха, че 
възстановяване може да се очаква от втората половина на 2002 г., но данните за развитието 
на водещите икономики показват, че е твърде рано да се правят подобни заключения 
относно края на рецесията. Очакванията на международните финансови институции сега са, 
че икономическата активност в най-голямата икономика - САЩ - ще остане потисната поне 
до края на 2002 г. Допълнително негативно влияние върху растежа на американската 
икономика оказва рязката загуба на доверието през последните месеци на потребители и 
предприемачи, което отчасти се дължи и на поредицата от корпоративни скандали и 
свързаната с това ниска цена на акциите. 
 
Анализите показват, че възстановяването на икономиките в еврозоната се случва с 
известен времеви лаг след това в САЩ. Страните от Европейския съюз регистрираха много 
слаб растеж през първите две тримесечия на 2002 г. - съответно 0.3% и 0.2%. Германия, 
която е една от страните с особена важност за динамиката на българския износ, регистрира 
растеж на БВП от 0.3% през първите две тримесечия на годината, а Италия - от 0.1% през 
първото и 0.2% през второто тримесечие на 2002 г. В резултат на всичко това почти всички 
водещи анализатори на световната икономика понижиха своите прогнози за растежа в ЕС 
през 2002 г. 
 
Ръстът в страните кандидатки за членство в ЕС от Централна и Източна Европа и 
Балтийския регион в общи линии е добре поддържан по време на общия световен спад. За 
повечето от тези страни очаквания за 2002 г. ръст варира между 2.5-4.5 на сто, като 
подобрението в световната конюнктура води до добри очаквания и за 2003 г.  
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Таблица 1: Основни показатели за страните кандидатки за членство в ЕС 

 
 Реален 

БВП 
Индекс на потребителските 

цени 
Баланс на текущата 

сметка 
 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
             
Страни кандидатки 4.9 - 3.0 4.1 24.7 21.2 16.8 11.9 -5.1 -2.6 -3.4 -3.5 
Турция 7.4 -7.4 3.9 5.0 54.9 54.4 47.1 28.6 -4.9 2.3 -0.8 -1.0 
Предприсъединителни 3.8 3.0 2.7 3.7 13.1 9.8 6.2 5.7 -5.3 -4.3 -4.5 -4.4 
             
  Балтийски 5.5 6.2 4.6 5.2 2.2 2.7 2.3 2.8 -6.2 -6.7 -6.9 -6.6 
      Естония 7.1 5.0 4.5 5.0 4.0 5.8 3.7 3.0 -5.8 -6.1 -6.9 -7.4 
      Латвия 6.8 7.6 5.0 6.0 2.6 2.5 3.0 3.0 -6.9 -10.0 -8.5 -7.5 
      Литва 3.8 5.9 4.4 4.8 1.0 1.3 1.1 2.5 -6.0 -4.8 -5.9 -5.7 
             
Централна Европа 3.9 2.2 2.1 3.3 8.9 6.2 3.2 3.5 -5.2 -3.9 -4.1 -4.2 
     Чехия 3.3 3.3 2.7 3.2 3.9 4.7 2.7 3.0 -5.3 -4.6 -5.2 -4.6 
     Унгария 5.2 3.8 3.5 4.0 9.8 9.2 5.5 5.2 -2.8 -2.2 -3.8 -3.7 
     Полша 4.0 1.0 1.0 3.0 10.1 5.5 2.1 2.3 -6.3 -4.0 -3.6 -4.2 
     Словакия 2.2 3.3 4.0 3.7 12.0 7.3 4.2 7.1 -3.6 -8.6 -8.5 -7.2 
     Словения 4.6 3.0 2.5 3.2 8.9 8.4 7.7 5.5 -3.4 -0.4 -0.8 -0.6 
             
СЮИЕ 2.9 4.8 4.0 4.9 32.9 25.0 18.1 14.1 -5.1 -5.7 -5.3 -4.9 
    България3 5.4 4.0 4.2 4.8 10.3 7.4 6.0 3.5 -5.6 -6.2 -5.4 -5.0 
     Кипър 5.1 4.0 2.5 4.0 4.1 2.0 2.5 2.2 -5.2 -4.4 -5.5 -3.6 
     Малта 5.2 -1.0 2.0 4.9 2.4 2.9 2.0 2.0 -14.9 -5.0 -5.7 -4.4 
     Румъния 1.8 5.3 4.3 4.9 45.7 34.5 24.2 19.1 -3.9 -5.9 -5.1 -4.9 
             

 
Източник: World Economic Outlook, IMF, September 2002 
 
 

В периода януари – август 2002 г. цените на основните суровини на международните 
пазари се определяха основно под влияние на два фактора – колебливите темпове на 
възстановяване на световната икономика и свързаното с тях ниско търсене в световен 
мащаб. Цената на суровия петрол “тип Брент” за разглеждания период отбеляза тенденция 
на покачване и възстановяване на нивата преди събитията от 11 септември 2001 г. 
Сравнително доброто придържане на страните ОПЕК към договорените квоти, както и 
увеличаването на напрежението в Близкия Изток също съдействаха за колебания в считания 
за приемлив от организацията ценови коридор от 22 – 28$ за барел. Повишението на цените 
на суровия петрол от началото на годината до края на август е 43.17%, като те достигнаха 
най-високото си моментно равнище в края на месеца - 26.63 щ.д. за барел, главно поради 
нарасналите опасения за евентуално нападение на САЩ над Ирак. На тази тенденция 
противодейства увеличеното предлагане на петрол от страна на Русия и Норвегия. Очаква 
се високите нива на цените на петрола да повлияят отрицателно на възстановяване на 
темповете на растеж на повечето от страните в ЕС, които са нетни вносителки на петрол. 

 

                                                 
3 Данните за България са актуализирани от МФ 
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С цел да бъде стимулирана икономическата активност, от 2001 г. Федералният резерв и 
Европейската централна банка последователно намаляваха лихвените проценти след 
началото на рецесията. Фактът, че до края на 2002 г. възстановяването на световната 
икономика е малко вероятно, дава основания на икономистите да не очакват повишаване на 
международните лихвени проценти в краткосрочен аспект. Основният лихвен процент в 
САЩ (Federal funds rate) се очаква да остане на сегашното си равнище (1.75%) поне до края 
на 2003г., когато вероятно постепенно ще бъде повишен. В случай на военен конфликт 
между САЩ и Ирак твърде вероятно е Федералният резерв да намали още лихвите с цел да 
бъде стабилизирано доверието в американската икономика и да бъде удовлетворено 
повишеното търсене на ликвидност. 
 
Официалният лихвен процент в еврозоната също не се очаква да бъде повишаван от 
настоящето си равнище (3.25%). Въпреки че икономиката на еврозоната се възстановява 
твърде бавно, Управителният съвет на ЕЦБ не взе решение за неговото намаляване на 
последното си заседание от 12 септември. Очаква се той да бъде повишен на два пъти с 0.25 
базисни пункта в средата и в края на 2003 г.  
 
През второто тримесечие на 2002 г. щатският долар се обезцени рязко спрямо еврото - от 
0.87 щ.д. за 1 евро в началото на второто тримесечие до 1.01 щ.д. за 1 евро в средата на юли. 
През следващите два месеца последва стабилизиране на отношението между двете валути 
при стойности около 0.98 щ.д. за 1 евро. Главните фактори, които определяха обезценката 
на долара спрямо еврото, бяха по-слабия от предвидения от финансовите пазари ръст на 
американската икономика, опасенията за преминаване от излишък към дефицит във 
федералния бюджет на САЩ и увеличаването на дефицита по текущата сметка на  най-
голямата световна икономика. Допълнително влияние върху низходящия тренд на долара 
имаше и спада на американските фондови индекси, повлиян в значителна степен от 
информацията за счетоводни злоупотреби в някои големи американски компании. 
Стабилизацията през третото тримесечие се свързваше най-вече с постепенното, колебливо 
възстановяване на американските борсови индекси. Очакванията за ново поевтиняване на 
долара спрямо еврото остават високи, във връзка с несигурността, произтичаща от 
публикуваните през септември противоречиви данни за американската икономика. Освен 
това отслабването на щатския долар спрямо еврото би могло да окаже отрицателно влияние 
върху краткосрочните перспективи за растеж в еврозоната и да засегне крайното търсене 
там. Запазването на сегашните нива на съотношението долар/евро може да се обясни с по-
високия потенциал за растеж на американската икономика и сковаността на европейските 
стокови и трудови пазари. В допълнение, европейските икономики са изправени пред 
бъдещи структурни проблеми, като приемането на нови десет държави през 2004 г. и 
нарастващи разходи, свързани със застаряването на населението. От гледната точка на 
САЩ, слабият долар омекотява рисковете от продължаващата рецесия и оказа рестриктивно 
влияние върху паричната политика на другите големи страни. Това е и причината за 
очакванията централните банки в САЩ, Япония и европейските страни да запазят 
непроменени основните си лихвени проценти, поне през първата половина на 2003 г. 
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2. Развитие на националната икономика 
 

2.1. Тенденции в развитието на националната икономика през 2002 г. 
 

Постигнатата през последните години макроикономическа стабилност и икономически 
растеж се запазиха и през изминалите месеци на 2002 г. През първите шест месеца на 
2002г. БВП нарасна с 4.3%. Както и през миналата година, всички сектори в икономиката 
допринесоха за растежа. Секторът на услугите отново регистрира най-висок растеж от 5.9% 
на брутната добавена стойност (БДС). Сектор “Селско и горско стопанство” също 
регистрира растеж на БДС от 0.9%. Растежът на БДС в сектор “Индустрия” е 3.6%, въпреки 
че брутната продукция в сектора е намаляла с 0.2%. Динамиката на последните два 
показателя потвърждава очертаващата се тенденция на повишаване на ефективността в 
индустрията. Спадът на промишлените продажби от първите месеци на годината все още не 
е преодолян, независимо от започналото възстановяване през второто тримесечие. За 
първите седем месеца на годината те все още са с 3.1% по-малко спрямо същия период на 
2001г. Основен принос за макар и бавното възстановяване на индустрията имат експортно 
ориентираните отрасли - производство и леене на метали и производство на химически 
продукти. 
 
Графика: Дял на частния сектор в БДС по години. 

По елементи на крайно 
използване най-голям принос за 
растежа на добавената стойност 
имат крайните потребителски 
разходи на домакинствата и 
брутообразуването на основен 
капитал. БДС на износа 
регистрира спад от 1.7%, поради 
ниското външно търсене. 
Очакваният растеж на БВП за 
цялата 2002 г. е около 4.2%, 
малко по-висок от прогнозите в 
началото на годината. Водещата 

роля на вътрешното търсене като фактор на растежа ще се запази в рамките на цялата 
година. Очаква се потреблението да нарасне реално с 2.5%, а инвестиционното търсене с 
16%. 

63,7 65,4 69,3 71,7 75,0
85,0
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Броят на заетите в страната през първото полугодие на 2002 г. е нараснал с 1.1% спрямо 
същия период на 2001 г. Тази динамика се дължи изцяло на увеличението на наетите в 
частния сектор с 10%, докато в обществения сектор те са с 6.2% по-малко, поради 
осъществяващите се структурни реформи. Заедно с увеличаването на броя на заетите лица 
се наблюдава намаление на броя на безработните. През юни 2002 г. нивото на безработица е 
17.6% и е с 1.7 процентни пункта по-ниско от това през юни 2001 г. Един от основните 
фактори, допринесли за намаляването на безработицата в страната, е намаляването на броя 
на съкратените от работа. През първите осем месеца на 2002 г. те са с 11% по-малко спрямо 
аналогичния период на предходната година. 
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Растежът на заетостта е по-нисък от увеличението на брутната добавена стойност за 
първите шест месеца на годината, което говори за повишаване на производителността на 
труда с 4.6%.  
 
През първите два месеца на годината се наблюдаваше временно увеличаване на месечните 
равнища на инфлацията, което се дължеше преди всичко на измененията на някои от 
стоките с контролирани цени. Това повлия и инфлационните очаквания и се отрази 
негативно върху ценовата динамика и бизнес очакванията в началото на годината. Здравата 
макроикономическа среда и последователната фискална политика обаче бързо ограничиха 
влиянието на тези фактори и в повечето от месеците до август бе регистрирана дефлация. 
Натрупаната инфлация за първите осем месеца на годината е само 0.6%, като влияние за 
този тренд имат почти изцяло стоките и услугите с пазарно определяни цени, които 
съставляват около 78% от кошницата за изчисляване на индекса на потребителските цени. 
Спрямо декември 2001 г. те се понижават с 4.9%. Очакваната инфлация за периода 
декември 2001 г. - декември 2002 г. е 4.5%, а средногодишната – 6%, и то при положение, че 
до края на годината бъдат осъществявани нови мерки за приспособяване на 
административно определяните цени. 
 
Държавният и държавногарантиран дълг продължи да намалява като процент от БВП и 
към края на юли 2002 г. е 58.3%. За това съдействат още постигнатият икономически 
растеж, но най-вече осъществяваните операции по преструктуриране на дълга и 
тенденцията в динамиката на курса евро/долар на международните пазари. Вътрешният 
дълг увеличи незначително своя дял и достигна 10.4% от общия размер на дълга. Дългът в 
щатски долари остава с най-висок дял във валутната структура на дълга – 51.7%. В резултат 
на активното управление на дълга, от началото на годината делът на деноминирания в евро 
дълг се е увеличил с 10.6 процентни пункта до 27.1% от общия дълг. След планираните през 
втората половина на годината допълнителни операции по преструктуриране на външния 
дълг се очаква съотношението държавен дълг/БВП трайно да се установи на равнище под 
60%. 
 
Дефицитът по текущата сметка на платежния баланс за първите шест месеца на годината 
възлиза на 381.1 млн. щ.д. За първи път през последните години текущата сметка на 
платежния баланс е по-добра в сравнение със същия период на предходната година (с 9.2 
млн. щ.д.). Това подобрение спрямо предходната година се дължи основно на по-ниските от 
очакванията разходи за лихви по обслужване на външния дълг. За първата половина на 2002 
г. нетните приходи от туризъм възлизат на 220.6 млн. щ.д. и за месеците май и юни бележат 
ръст от 12.6% спрямо 2001г. Това, както и данните за динамиката на туризма през летните 
месеци, дават основание да се очаква подобряване и на салдото на услугите през третото 
тримесечие на годината. Външнотърговският дефицит обаче продължава да расте в периода 
януари-юни 2002 г. (с 13.6 млн. щ.д. или 2%) спрямо същия период на миналата година, 
макар че намаляването на съотношението външнотърговски дефицит/БВП за същия период 
дава основания за оптимизъм по повод на текущата сметка, предвид неблагоприятните 
тенденции в световната икономика. Очертаващата се относително по-слаба фискална 
рестрикция през втората половина на годината, наред с по-слабото от прогнозите в началото 
на годината възстановяване на външното търсене и традиционните сезонни фактори ще 
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съдействат за леко влошаване на външната позиция в сравнение с първата половина на 
годината. Предвид горните тенденции, очакванията за цялата 2002г. са дефицитът по 
текущата сметка да спадне до около 5.4% от БВП, а търговският баланс – до около 11.3% от 
БВП.  
 
През шестмесечието на 2002 г. паричното предлагане се понижи с 2.1% (до 12.3 млрд. лв.) 
спрямо края на предходната година. Този спад се свързва преди всичко с понижаването на 
бързоликвидните компоненти на широките пари (М1) с 9.8%. През първите шест месеца на 
2002 г. увеличението на квази-парите е с 3.5% и не компенсира напълно спада при паричния 
агрегат М1. Донякъде това се дължи на поскъпването на лева спрямо долара, което действа 
задържащо върху ръста на депозитите в щатски долари. Забавеният прираст на паричната 
маса е типичен за началото на годината, но през 2002 г. е съпроводен с по-висок от 
очакваното растеж на кредита за нефинансовия сектор - 15% или 668.7 млн. лв. 
 
Едновременният спад в паричната маса и растеж на банковия кредит за нефинансовия 
сектор се свързват главно с понижението на нетните чуждестранни активи на банковата 
система за разглеждания период. Налице е тенденция в промяна в структурата на банковите 
активи, изразяваща се в намаление на дела на чуждестранните активи и нарастване на 
относителното тегло на кредитите за частните предприятия и домакинствата. За това 
допринася още и съществената разлика в нивата на лихвените проценти у нас и в чужбина, 
макар че тенденцията към сближаване на лихвените равнища е ясно изразена в последните 
няколко години. 
 

 
 2.2. Макрорамката на държавния бюджет за 2003 г.  

 
Таблица 2: Основни макроикономически показатели 
 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
    Прогноза Проект Проект Проект 
           
БВП - текущи цени 
(млн.лв) 26 752,8 29 617,7 32 606.8 35 285.5 38 430,5 41 794,7 
         - реален растеж 5,4% 4,0% 4.2% 4.8% 5,3% 5,3% 
        
Инфлация (%)       
 в края на годината 11,3% 4,8% 4.5% 4.0% 3,5% 3,5% 
 средна за периода 10,3% 7,4% 6.0% 3.5% 3,5% 3,5% 
        
Валутен курс (лв. 
/USD)  2,1 2,2 2.0 2.0 2,0 2,0 
        
Текуща сметка 
(млн.щ.д.) -701,6 -842.2 -857.0 -900.7 -835.4 -849.6 
  (в % към БВП) -5,6% -6,2% -5,4% -5,0% -4,3% -4,0% 
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По време на бюджетния цикъл за 2003 г. за първи път от началото на прехода се прави 
практически опит за многогодишно (тригодишно) програмно бюджетиране. Такa 
средносрочната макроикономическа рамка, която е разработвана по време на бюджетния 
процес и в предходните две години за първи път се обвързва детайлно с отделните 
бюджетни позиции по години за тригодишен период. Макрорамката на бюджет 2003 
отразява, както основните цели, приоритети и конкретизацията на икономическата политика 
в периода 2002-2005 г., залегнали в приетата през август от Министерски съвет 
Предприсъединителна икономическа програма 2002 (ПИП 2002), така и допълнителната 
статистическа информация за динамиката на основните макроикономически показатели и 
параметрите на външната среда след март 2002 г., когато започна бюджетния цикъл. 
 
След март 2002 г. настъпиха сериозни промени в параметрите на външната среда за 
българската икономика, главно динамиката на курса долар-евро на международните 
валутни пазари, динамиката на цените на петрола и по-бавното от очакванията 
възстановяване на световната икономика (особено на икономиката на страните от 
еврозоната). Отклоненията в прогнозите между март и септември 2002 г. за динамиката на 
международните лихвени проценти и международните цени на металите са относително по-
малки и нямат значителен ефект върху платежния баланс на страната. От гледна точка на 
ситуацията в световната икономика е възможно валутният курс на лева да се окаже леко 
надценен. Слабият долар, от гледна точка на платежния баланс, изглежда като предимство, 
предвид оформилите се тендеции през второто тримесечие на 2002 г. Опасността за 
българската икономика от ново отслабване на американската валута обаче е свързана с тази 
от ново забавяне на растежа в Европа под влияние на същия фактор. Пониженото външно 
търсене ще рефлектира в слаб износ, нисък дефлатор на БВП, извънредно увеличение на 
запасите, по–лошо финансово състояние на фирмите и като следствие – в по-ниски от 
очакванията данъчни приходи. Макрорамката за бюджета е разработена при допускане за 
валутен курс в края на периода от 1.99 лева за щ.д. и 1.97 лева за щ.д. средно за периода. 
Тези нива са заимствани от прогнозите на МВФ от септември 2002 г. 
 
Международните лихви през септември 2002 г. са на едни от най–ниските си исторически 
нива. Риск за икономиката би представлявало евентуално рязко покачване на 
международните лихвени проценти, поради възможното изтичане на капитали под формата 
на банкови депозити, както и поради по-високите лихвени плащания по външния дълг, 
които биха влошили салдото по текущата сметка на платежния баланс. Засега тази опасност 
има ниска вероятност според международните анализатори (вж. 1). През последната година, 
поради ниските лихви навън и относително високите лихви в страната, бяха върнати около 
500 млн. щ. д. Това обяснява на практика цялото изменение на валутния резерв за същия 
период, като това е изключително краткосрочно финансиране. Благоприятен е фактът, че 
хипотезата  за качване на лихвите  си противоречи с хипотезата за нисък валутен курс по 
отношение на долара и за по-бавно възстановяване на външното търсене. Вероятността за 
едновременното сбъдване на двете хипотези е нищожна според анализаторите. 
 
Нивото на вътрешните лихви все още зависи съществено от състоянието на бюджета, 
доколкото финансирането на бюджетния дефицит чрез емисии на ДЦК директно повишава 
лихвените нива на паричния пазар. Хипотезата при съставяне на макрорамката е, че лихвите 
няма да се повишат съществено и ОЛП ще остане в диапазона 4 – 4.5%. За целта е 
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необходимо бюджетният дефицит да остане на равнища 0.7 – 0.8% от БВП. Нива на ОЛП до 
5% не могат да се считат за рискови за фактическото изпълнение на предлагания държавен 
бюджет. Повишаването на ОЛП над 5% би трябвало да сигнализира за наличие на някои 
фундаментални структурни проблеми и за забавяне на осъществяваните структурни 
реформи, описани в ПИП 2002. Трайна тенденция на повишаване на лихвеното равнище, 
дори и при не много високи нива на лихвите (ОЛП 5 – 5.5%) може да забави 
инвестиционния процес и да намали капацитета за устойчив дългосрочен растеж на 
икономиката, който в момента се оценява на около 5.5-6%. 
 
Очакваният растеж на БВП през 2003 г. е около 4.8 %, изхождайки от оформилите се 
тенденции във външната среда и българската икономика през първата половина на 2002 г., и 
основната цел на икономическата политика в средносрочен аспект за последователно 
повишаване на доходите и жизнения стандарт при съхраняване на макроикономическата 
стабилност и ограничаване на съществуващите дефицити в платежния баланс и бюджета. 
Основен двигател на растежа ще продължи да бъде вътрешното търсене, макар че се очаква 
постепенното възстановяване и на външното търсене за българския износ. Подобрените 
производителност и конкуретноспособност на икономиката след инвестициите в 
последните няколко години също се очаква да допринасят за възстановяване на експортно-
ориентирания растеж и да съдействат за растежа едновременно на трите основни сектора на 
българската икономика. Очакваният реален ръст на износа на стоки и услуги е около 4.9%. 
 
Стабилността на държавните финанси, преструктурирането на външния дълг, както и 
стремежът за постепенно балансиране на бюджета ще доведат до подобряване на 
външната позиция на страната. През 2003 г. се очаква търговският дефицит на страната 
да продължи да намалява - до около 10.5% от БВП, а дефицитът по текущата сметка на 
платежния баланс – до около 5% от БВП. Тези дефицити се очаква да бъдат финансирани 
без проблеми чрез преки чуждестранни инвестиции “на зелено” и приходи от приватизация. 
Очаква се, те общо да са в рамките на около 1 млрд. щ.д. Значението на 
предприсъединителните и структурните фондове на ЕС също се очаква да продължи да 
нараства като инструмент за финансиране на преструктурирането на българската 
икономика.  
 
Последователната и предвидима икономическа политика, наред с увеличаващата се 
конкурентноспособност, се очаква да съдействат и за по-нататъшно понижаване на 
инфлацията. Очакваната инфлация за периода декември 2002 г. – декември 2003 г. е около 
4%, средногодишната инфлация през 2003 г. се очаква да се понижи до около 3.5%. При 
прогнозата за инфлацията са отчетени одобрените от Министерски съвет стъпки за 
последователно приспособяване на административно регулираните цени и 
приспособяването на митата и акцизите във връзка с поетите ангажименти от страната в 
тази област при преговорите с ЕС. Ниската  инфлация ще съдейства за по-нататъшно 
повишаване на доходите в реално изражение. Като се отчетат предвидените мерки за 
увеличаване на заплатите се очаква средната работна заплата да се покачи реално с 3.3%. 
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  II. Бюджет 2002  
 
 

y Бюджет 2002 съдържа механизми за създаване условия за постигане на близък до 
балансирания бюджет в една трудна икономическа среда.  Икономическите условия при 
които се изпълнява бюджета изискват предпазливост при разходването като се спазват 
принципите, осигуряващи фискалната устойчивост при спазване на одобрените приоритети. 
 

y Заложеният дефицит на консолидирана база за 2002 г. е 0.8% от БВП, като съществува 
готовност за поддържане на затегната фискална позиция, в случай че външните събития или 
макроикономическата обстановка го наложат. За тази цел продължава  практиката за 
отпускане само на 90% от предвидените по бюджета субсидии през първите три тримесечия 
на годината, а при необходимост този период може да се продължи за цялата година. Освен 
това e предвиден резерв за непредвидени и неотложни разходи. 
 

y Основните мерки заложени в Бюджет 2002 отразяват приоритетите изведени в 
Управленската програма на правителството и са съобразени с макроикономическата 
обстановка. Данъчното бреме за 2002 г. е намалено с оглед повишаване доходите и 
насърчаване на инвестициите. Намалена бе ставката за облагане на доходите на физически 
лица като се вдигна прага за най-ниската скала на доходи с повече от очакваната инфлация 
(от 100 лв.на 110 лв.), намалени бяха ставките за средните категории и данъчната ставка за 
най-големите категории доходи от 38 на 29%. Направено беше също така, действително 
намаляване на осигурителните вноски за самонаетите лица, като бяха запазени 
максималните и минималните доходи, на чиято основа се начисляват вноските, на нивата от 
предходната година. Въведена бе единна ставка на корпоративния данък за републиканския 
бюджет на по-ниското равнище от 15%, като се запази данък печалба за общините от 10%, 
прилагайки ефективна корпоративна ставка от 23.5 %. Разреши се двойно приспадане на 
заплатите и осигурителните вноски от данъчната основа за данък печалба за онези 
работници, които са наети сред групата на продължително безработните. Освен това, бе 
съкратен периода за възстановяване на ДДС от четири на три месеца за стоки, които не са 
обект на износ, намалиха се митническите ставки в съответствие с международните 
споразумения, наложена бе нулева ставка по ДДС за износ на софтуер и се премахна 
облагането на доходите, получени от търговия на Българската фондова борса с цел да се 
насърчи развитието на пазара. Според прогнозите общият ефект от тези мерки е около 1% 
от БВП загуби на приходи в бюджета. В същото време бе разширена данъчната основа, за 
ДДС – поетапно започна премахването на нулевата ставка по ДДС за продаваните в 
чужбина пакети от туристически услуги. ДДС бе наложен върху всички лекарства и бе 
ограничен списъкът на получателите на безвъзмездни средства, отговарящи на условията за 
освобождаване от задължение. Увеличен бе акцизът върху бирата и тютюневите изделия 
съобразно равнищата им в ЕС, увеличен бе акциза върху кафето и бяха въведени акцизи 
върху някои горива, както и бандероли за други акцизни стоки, декларирани за износ. Освен 
това, се въведе пътен данък и се актуализираха общинските такси и данъчната основа за 
данъка върху имуществото така, че да се отразява истинската стойност на имуществото и се 
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повишиха ставките на патентния данък, с което се компенсира частично натрупаната през 
последните три години инфлация. 
 

y С Бюджет 2002 бяха увеличени нелихвените разходи в ключови области, включително 
социалните разходи. Увеличени бяха помощите за отопление, повишени бяха целево 
отпусканите детски надбавки заедно с мерки, целящи тяхното насочване към най-
нуждаещите се семейства. Средното увеличение на пенсиите през 2002 г. е 9% - значително 
над очакваните нива на инфлация. Освен това с Бюджет 2002 се поддържа програма за 
публични инвестиции, насочена към сферите, свързани с присъединяването към ЕС. С 
помощта на предприсъединителните фондове на ЕС се работи по подобрявне на 
транспортната инфраструктура, стартираха проекти за опазване на околната среда с цел 
изпълнение на Европейските директиви и се инвестира в селското стопанство и развитието 
на извънградските райони. 
 

y Средната работна заплата в публичния сектор бе увеличена двукратно с по 5% и започна 
процес по оптимизиране на заетостта в публичния сектор. Заплатите в държавните 
предприятия бяха задържани на нивата от 2001 г., като едновременно с това, се намаляват 
общите потребности от субсидии за тях, като продължават реформите в енергийния сектор, 
здравеопазването и транспорта и други сектори. 
 

y Текущото изпълнение на консолидирания държавен бюджет е добро и съответства на 
приетата програма. Събраните към края на месец август приходи са в размер на 8 194.7 млн. 
лв. или 66.1 на сто от програмата. Разходвани са средства на стойност 7 778 млн.лв. или 61.4 
на сто от програмата. Реализиран е излишък в размер на 416.7 млн.лв. 
 

y Изпълнени са фискалните критерии (ниво на дефицита и фискалния резерв) по 
споразумението с МВФ за първото полугодие. Оценката на бюджетното изпълнение към 
момента показва, че тези критерии ще бъдат постигнати и за деветмесечието.    
 
 
Таблица 2: Изпълнение на консолидираната фискална програма към 31.08.2002 г. 

 
Показатели 
 
 
 
млн.лв. 

2001 
Отчет 

 
 

към 31.08. 
 

2002 
Програма 

 
 
 
 

2002 
Предварителн

и данни 
 

към 31 .084 
 

% на 
изпълнение 
спрямо 31.08 

2001 г. 

% на 
изпълнение 
спрямо 

програмата 

Приходи 7 850.2 12 406.0 8 194.7 104.4 66.1 
Разходи 7 931.5 12 663.4 7 778.0 98.1 61.4 
Дефицит / 
Излишък 

 
-81.3 

 
- 257.4 

 
416.7 

  

 

                                                 
4 Източник: МФ - предварителни данни по месечния отчет на разпоредителите с бюджетни кредити. 

 21



y Доброто изпълнение се дължи главно на икономията от лихвени разходи по 
Републиканския бюджет, а не на превишение в изпълнението на приходите. Въпреки това 
перспективите до края на годината очертават редица рискове: 

- Преди всичко се налага преглед на фискалната позиция и анализ на неразплатени 
задължения5 от бюджетни организации, за чието покриване ще се търсят възможности 
до края на годината.  
- Оценките показват, че се очертава общо неизпълнение на приходите спрямо нивата 
заложени по програма, главно поради неизпълнението по бюджетите на социално-
осигурителните фондове и Националния фонд.  

 
y За преодоляване на горепосочените рискове министрите и ръководителите на 

първостепенните разпоредители с бюджетни кредити стриктно ще контролират 
ефективното разходване до края на годината и ще разгледат възможностите за икономии по 
бюджетните им системи за 2002 г. 

 
 
 

III. Средносрочната фискална стратегия 
 
 
 

1. Основни цели на фискалната политика 
 

y Да разпределя ресурсите за държавно потребление, инвестиции и трансфери по 
възможно най-ефективен и социално приемлив начин. 
 

y Да служи като инструмент за постигане на средносрочна фискална устойчивост и за 
поддържане на устойчиви темпове на растеж. 
 

y Да бъде социално насочена като се грижи за наличието на необходимите публични 
стоки и услуги и създава условия и поддържа справедлива и ефикасна социално-
осигурителна система, която е насочена към нуждаещите се. 
 

y Да съдейства за постигането на целите за членство в НАТО и ЕС и да подпомага 
предприсъединителния процес. 

 
 
 
2. Фискалната политика в средносрочен план  

 
y Цялостната икономическа стратегия е базирана на запазването на системата на валутния 

борд до присъединяването ни към ЕПС. 
 

                                                 
5 Виж таблица: “Неразплатени задължения от бюджетни институции към 30.09.2002 г.”, стр. 93  
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y Водещата икономическа концепция в България търси увеличаване на съвкупните доходи 
на базата на развитие на частния сектор, свиване на дела на държавата в икономиката и 
увеличаване ефикасността и ефективността на публичните разходи. 
 

y Фискалната политика ще продължи да бъде основен инструмент за икономическа 
настройка и поддържането на стабилността в икономиката. 
 

y През 2003 г. се намалява общата данъчна и осигурителна тежест и се опростява 
данъчната система. Данъчната тежест се премества от преките към косвените данъци като 
приоритетно се намаляват подоходните данъци. 

 
y Основните насоки на разходите за 2003 г. по сфери са следните: социална осигуряване и 

грижи 13.9 % от БВП (при 13.1% за 2002 г.), образование 3.8% от БВП (при 3.8% за 2002 г.), 
здравеопазване 4.0% от БВП (при 4.0% за 2002 г.)*, отбрана и сигурност 4.9% от БВП (при 
4.8% за 2002 г.), благоустройство 1.9% от БВП (при 1% през 2002 г.). В средносрочен план 
разходите ще бъдат преструктурирани в следствие навлизането на частния сектор в редица 
дейности досегашна отговорност на държавата. 
 

y През 2003 г. средногодишният номинален ръст на доходите в бюджетната сфера е 10.4% 
спрямо 2002 г. Пенсиите се увеличават с 8.5% спрямо 2002 г. За мерки за социална защита 
се предвиждат с 22% повече спрямо 2002 г.  
 

y Средносрочната фискална стратегия очертава следните нива на дефицита по години: 
2003 г.: 0.7% от БВП, 2004 г.: 0.5% от БВП, 2005 г.: напълно балансиран бюджет. 
 

y В рамките на минималните нива на дефицита през 2003 г. и 2004 г. ще бъдат 
финансирани структурните реформи в публичния и реалния сектор.    
 

y Първичният излишък в средносрочен план ще се поддържа на нива от 1.7-2.5% от БВП.  
 

y Средносрочна цел е намаляване на брутния държавен дълг под 60% от БВП съгласно 
критериите от Маастрихт.  

 
Графика 1: Насоки на фискалната политика: Дефицит (% от БВП). 
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            3. Оптимизация на секторите 
 
По отношение на оптимизацията на публичния сектор Министерството на финансите 
поставя акцент от една страна върху стимулирането на частната инициатива и оттеглянето 
на държавата от несвойствени за нея дейности, а от друга върху развитието, на  всички нива 
на правителството, на най-важните компоненти за подобряване на управлението на 
ограничените финансови ресурси: фискална дисциплина; управленска ефективност; 
оперативна ефективност. 
 
 
Реален сектор 
През периода 2003 - 2005 години ще се преструктурират енергийния и железопътния сектор 
и ще бъдат осигурени всички условия за либерализация на телекомуникациите и 
модернизацията на водния сектор. През 2003 година ще бъдат приети стратегиите за 
приватизация на районните топлофикации и железопътния превозвач, както и стратегия за 
водния сектор.  
 
До 2005 година ще приключи приватизацията на държавните предприятия, като бъдат 
приватизирани или ликвидирани всички малки държавни предприятия и дела на останалите 
големи структуроопределящи държавни предприятия в БВП в края на 2005 година ще бъде 
до 20 процента. 
 
До края 2005 година ще бъдат изпълнени приетите през 2002 година графици за 
актуализациите на цените на електроенергията и топлоенергията, плана за институциалното 
развитие на Националната телекомуникационна регулаторна агенция и регулаторния орган 
във водния сектор. 
 
 
Образование 
През 2003 г. ще продължи прегледа на структурите като неефективните такива следва да 
бъдат закрити. Според данни на Националния статистически институт през последните 
години броят на учащите намалява значително във всички образователни нива, освен във 
висшето образование. Средно броят на учениците за последните години е намалял с 27% без 
промяна в структурите, а броя на децата в клас е по-нисък от останалите страни от ОИСР с 
30-40% за различните групи образование. Това е главно в резултат отрицателния естествен 
прираст на населението и високата степен на емиграция. Тази определяща за 
образователния сектор тенденция се очаква да продължи. Изследванията показват, че 
намаляването на броя на записаните учащи води до излишък на училища и учители в 
провинцията. Всичко това налага своевременно рационализиране на броя на училищата и 
учителите. Необходими са и реформи на университетско ниво, тъй като на това ниво също 
има излишък на капацитет за някои специалности.  
 
Подготвен е план за съкращение на училищата и учителите. Ресурсите спестени от този 
план приоритетно ще се насочат за подобряване състоянието на ефективно работещите 
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училища, закупуване на помощни училищни материали, поддръжка и инвестиции в основни 
средства. Значителни средства са необходими за това оборудване на училищата, за 
модернизиране на учебните програми, за поддръжка и рехабилитация на училищната 
инфраструктура и рационализиране на училищната мрежа. Рационализацията на 
оборудването и учителския състав и преразпределението на свободните ресурси за 
подобряването на качеството ще са първите стъпки към цялостния процес на качествени 
промени в основното и средното образование.  
 
 
Здравеопазване 
Въпреки провежданата здравна реформа, в сектора на здравеопазването съществуват редица 
проблеми. Слабото финансово управление и неефективните структури водят до 
натрупването на големи просрочия от болниците – търговски дружества в края на всяка 
година, които държавата е принудена да покрива. Това създава лош прецедент и отслабва 
финансовата дисциплина в бюджетната система. Причини за това са все още 
съществуващите скъпоструващ свръхкапацитет от съоръжения и здравни работници, 
неефективно усвояване на ресурсите, неадекватните инвестиции и общото ниско ниво на 
разходите за тази сфера.  
 
Основен приоритет ще бъде решаването на проблемите със свръхкапацитета на здравните 
съоръжения и оптимизирането на здравната мрежа. От гледна точка на облекчаването на 
финансовата тежест за държавата и общините от първостепенна важност е да се редуцира 
легловата база.  
 
 
Пенсионна реформа 
Пенсионната реформа насочена към изграждане на по-сигурна и стабилна пенсионна 
система е базирана на три стълба:  

I стълб: задължително осигуряване – пенсията се определя като процент от заплатата.    
Стълбът наложи поетапно увеличение на пенсионната възраст. 
II стълб: задължително частно осигуряване – въведен бе за всички родени след 1960 г. 
Средствата по него се управляват от частни пенсионни фондове. 

  III стълб: доброволно осигуряване.  
Предстои разширяване на пенсионната система. Създаването на Единна агенция по 
приходите ще доведе до съществено подобряване на събираемостта на вноските за 
пенсионно осигуряване. Ще бъдат засилени законовата рамка, разпоредбите и процедурите 
за надзор над частните пенсионни фондове.  
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4. Очаквано въздействие на фискалната политика върху икономиката  
 
 

y Фискалната политика остава ключова за макроикономическата стабилност. 
Средносрочната фискална рамка подържа консерватизма и предпазливостта във 
фискалната политика. Тя предвижда постепенно намаляване на бюджетния дефицит по 
консолидирания бюджет и постигане на балансиран бюджет от 2005 г. Това е мярка за 
ограничаване на дефицита по текущата сметка и намаляване нивото на държавния 
дълг, за да се гарантират макроиконимическата стабилност и условията за балансиран 
дългосрочен икономически растеж.   
 

y Прогнозите за близкото бъдеще предполагат, че благодарение на целенасочената данъчна 
политика ще продължат да нарастват вътрешните спестявания и преките 
чуждестранни инвестиции. Ръстът на БВП през 2003 г. ще бъде 4.8 на сто, а през 
следващите две години 5.3 на сто. Това ще бъде постигнато чрез намаляване на общата 
данъчна и осигурителна тежест, стимулиране на инвестициите и опростяване на данъчната 
система и ефективното й администриране. Данъчната тежест се премества от преките към 
косвените данъци като приоритетно се намаляват подоходните данъци.  
 

y Увеличените средства за активни мерки за борба с безработицата ще повишат гъвкавостта 
на работната сила като се очаква постепенно нарастване на заетостта. С напредъка и 
завършването на структурните реформи се очаква увеличаване на заетостта във 
възстановените сектори. 
 

y Стабилността на икономиката и гарантирането на спокоен преструктурителен процес се 
осигурява и от значителните средства натрупани във фискалния резерв. Те представляват 
правителствени спестявания, възлизащи в края на 2001 г. на 2 650.2 млн. лв., увеличени 
през първите осем месеца на тази година до 3 462.4 млн. лв. Неснижаемият остатък, който 
ще бъде поддържан в периода по сметките на фискалния резерв е 1 900 млн.лв. 
 

y За постигане на макроикономическите цели правителството ще продължи със 
структурните реформи, които ще помогнат да се рационализира публичния сектор. 
Реалният сектор е със силен потенциал и правилните мерки по неговото възстановяване ще 
играят ключова роля за икономиката. Амбициозната програма за преструктуриране ще бъде 
реализирана с подкрепата на Световната банка и на първия етап ще се концентрира върху 
завършване приватизацията на финансовите институции и неопределящите 
инфраструктурата предприятия и напредък в преструктурирането на енергийния и 
инфраструктурния сектор; в подобряване на законодателната база, определяща правилата 
за бизнеса; и в подобряване гъвкавостта на пазара на труда и стимулиране развитието на 
финансовите институции и спестяванията. Същевременно продължават реформите в 
здравеопазването и образованието, които ще позволят навлизането на частни структури и 
оптимално управление в тези сектори. В сферата на образованието се работи по по-доброто 
разпределение на ресурсите съгласно демографските характеристики на страната ни.     
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ГЛАВА 2: Данъчна политика и приходи 
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I.  Насоки на данъчната политика 
 
 
 
След постигането на финансова стабилизация в страната и ограничаване на бюджетния 
дефицит данъчната политика трябва да постигне следващата изключително важна цел – 
стимулиране на устойчив икономически растеж. 
 
В тази връзка с предлаганите промени в данъчното законодателство за 2003 г. се цели 
създаването на съвременна нормативна уредба, която да създаде възможности за 
дългосрочно планиране на бизнеса наред с подобряването на инвестиционния климат и 
увеличаването на печалбите и доходите на фирмите и гражданите. 
 
Основни цели и приоритети на провежданата от Правителството данъчна политика са: 

Общо намаляване на данъчната тежест в рамките на балансиран бюджет. • 
• 
• 

• 

• 

Поддържане на стабилността на данъчната система. 
Развитие на законодателството в съответствие с изискванията на директивите на 
Европейския съюз. 
Точно определяне на правата и задълженията на данъкоплатците и данъчната 
администрация. 
Отраслова неутралност и равнопоставеност на данъчните субекти. 

 
 
 
 
II. Данъчната реформа - промени в областта на подоходните и 
имуществените данъци 
 

 
1. Закон за облагане доходите на физическите лица 

 
 

Предлаганите промени в Закона за облагане доходите на физическите лица са изцяло 
насочени към повишаване на реалния разполагаем доход на гражданите. В тази връзка са 
направени следните предложения: 
 

Нова данъчна скала, съобразена с ръста на инфлацията, ръста на доходите и 
размера на съотношението на осигурителните вноски работник-работодател.  

• 

 
Данъчната скала ще се промени в посока на намаляване на данъчната тежест за всички 
подоходни групи, като най-голямото намаление е за ниско доходните групи. Сравнително 
по-малко ще е намалението на данъчната тежест за лицата в средата и в горната част на 
скалата на разпределение на доходите. Ще се запази размера на най-високата ставка от 29%, 
като най-високата граница за ДОД се намалява от 1000 лв. на 600 лв.   
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Предложената месечна данъчна скала за 2003 г. е следната: 

 
 лв.  лв.  лв.  %  лв. 
необлагаеми до 110         
От 110 до 150 данък 0 плюс 15% за горницата 

над 
110 

От 150 до 250 данък 6,0 плюс 22% за горницата 
над 

150 

От 250 до 600 данък 28,0 плюс 26% за горницата 
над 

250 

Над 600   данък 119,0 плюс 29% за горницата 
над 

600 

 
 
Въвеждане на данъчно облекчение за дарения от физически лица, работещи само 
по трудови правоотношения при същите условия както за свободните професии. 

• 

• 

 
Изменението ще даде възможност на физическите лица, които получават доходи единствено 
от трудови правоотношения и извършват дарения да могат да намаляват с до 10% (размер 
на дарението) облагаемия си доход след приспадане на вноските за пенсионни, здравни и 
други осигуровки и застраховки. С промяната се постига равнопоставеност при законовото 
третиране на дарители като се спазват същите условия, валидни за свободните професии: 
размер на дарението, кръг на  получателите на дарението.  
 

Предложено е намаляване на размера на патентния данък за някои дейности, 
отпадане на някои от дейностите от обхвата на патентното облагане, както и 
отпадането на допълнителния критерий при облагането - 5 лв. на кв. метър 
брутна площ на обекта. 

 
Предложеният  нов по-нисък размер на патентния данък е съизмерим с този, който би бил 
дължим по данъчна скала. 
 
Предвид факта, че патентното облагане следва да се прилага за малкия бизнес, от обхвата на 
патентните дейности са изключени хотелите и средствата за настаняване с над 50 легла, 
заведенията за хранене с над 100 места, складовете за търговия на едро, строителните и 
строително-ремонтните услуги. 
 
От направените икономически анализи и изчисления във връзка с предлаганите изменения 
се очерта намаляване на приходите за бюджета за 2003 г. общо в размер на 58,8 млн. лв. 
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2.  Закон за корпоративното подоходно облагане 
 
 

Предлаганите промени в Закона за корпоративното подоходно облагане са насочени към 
насърчаване на инвестициите, повишаване възможностите на икономиката за увеличаване 
на производството, респективно увеличаване на заетостта и повишаване на  жизненото 
равнище. 
 
В тази връзка са направени следните предложения: 

 
Въвежда се данъчно облекчение под формата на 100 процентно преотстъпване на 
данъка за фирми-производители, инвестиращи в райони с висока безработица 

• 

• 

• 

• 

• 

 
От тази преференция ще се възползват както нововъзникнали предприятия, така и вече 
съществуващи такива, ако отговарят едновременно на следните условия: всички обекти на 
предприятието се намират в район с висока безработица; 80% от заетите лица са наети по 
трудови правоотношения и са с постоянен адрес в общината с висока безработица; 
средногодишният брой на персонала се увеличава с не по-малко от 10% спрямо 
предходната година; фирмите да нямат данъчни и осигурителни задължения. 
 
Предложената мярка цели създаването на предпоставки за насърчаване на инвестициите и 
създаване на нови работни места в районите с висока безработица. 
 

Разходите за ремонт няма да се регулират за данъчни цели. 
 

Увеличаване на годишната амортизационна норма по групи активи (компютри и 
софтуер; транспортни средства (без автомобилите)). 

 
Спецификата на отделните активи, както и динамиката на развитието на технологиите 
показва, че не е уместно да се поставят в една категория, т.е. при еднакви условия, активи с 
твърде различна норма на икономическа амортизация. Ето защо някои активи са обособени 
в отделни категории с по-висока годишна амортизационна норма. Определянето на по-
благоприятен режим за данъчно третиране на инвестициите в тези активи чрез по-бързото 
им амортизиране за данъчни цели ще доведе до намаляване на данъчната тежест на фирмите 
и до по-бързото възстановяване на вложените средства. 
 

Данъкът върху печалбата и данъкът за общините се заменят с корпоративен 
данък в размер на 23,5%, който ще постъпва в приход на Републиканския 
бюджет. 

 
Предложеното изменение ще улесни администрирането на данъка и е част от процеса на 
фискална децентрализация.  
 

Променени са разпоредбите за коригиране на финансовия резултат при 
формиране на облагаемата печалба съгласно Националните и Международните 
счетоводни стандарти.  
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Във връзка с приемането на националните и международните счетоводни стандарти са 
прецизирани текстовете по отношение на преобразуването на финансовия резултат за 
данъчни цели. Промените са подчинени на принципа на равнопоставеност при данъчното 
облагане на фирмите, като в същото време са гарантирани и приходите в бюджета. 
 
Ефектът от предлаганите промени е в посока намаление на приходите за бюджет-2003 
в размер на 12 млн. лв.  
 

  
 

3. Закон за местните данъци и такси 
 
 

Предлаганите промени в Закона за местните данъци и такси са насочени към подобряване 
на административните процедури, с цел минимизиране на разходите на данъчната 
администрация и данъкоплатците. Промените по отношение на местните такси са 
съобразени с концепцията за фискална децентрализация и ще дадат възможност на 
общинските съвети самостоятелно да определят основата и размера на местните такси,  
съобразявайки се със спецификата на разходите за предоставяните услуги на територията на 
конкретната община.  

 
 
 

III. Данъчната реформа - промени в областта на косвените 
данъци 

 
 

1. Закон за данъка върху добавената стойност 
 
 

Предлаганите промени в Закона за данъка върху добавената стойност са ориентирани към 
насърчаване на инвестиционния процес и развитието на туристическия бранш като 
приоритетен отрасъл за страната. 
 
Предложенията са следните: 

 
Включване на хотелиерите, които нямат лиценз за туроператори в специалната 
схема за облагане на туристическите услуги.  

• 

 
С предложените изменения се постига равнопоставеност между хотелиерите с лиценз за 
туроператорска дейност и хотелиерите, които не извършват такава дейност, но също 
продават пакети в чужбина. С предлаганите изменения ефективната данъчна ставка за тези 
лица ще бъде изравнена с тази за туроператорите - 7%.  
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Предложена е специална схема на начисляване на ДДС при внос на стоки, в 
изпълнение на инвестиционни проекти над 10 млн. лв.  

• 

• 

 
Новият режим дава право на вносителя сам да начисли ДДС по вноса, като в рамките на 
същия данъчен период ще отрази сумата на начисления данък като данъчен кредит. 
Предлаганата нова схема ще освободи оборотни средства за инвеститора. По този начин 
няма да се блокират средства на инвеститора, като в същото време това ще доведе до 
намаляване на приходите в бюджета, тъй като платеният данък при внос е с право на 
данъчен кредит и се възстановява на лицата, осъществили вноса. Предлаганата схема ще 
съдейства в защитата на фиска и за ограничаване на възможността за злоупотреби. 
 
Чрез  направеното изменение на ЗДДС /ДВ бр.45 от 2002г./ беше  постигнато изравняване 
на данъчното облагане на различните туроператори чрез измененията в чл.91д, които 
предвиждат всички туроператори (включително и тези, които са и хотелиери) при продажба 
на пакети в чужбина да определят размера на данъка за доставката само на база 35 % от 
реализирания марж.  
 

С изменението на Глава двадесет и втора “Освобождаване от данък по силата на 
международни договори, спогодби, конвенции и други подобни”, чл.92 на Закона 
за данъка върху добавената стойност, се предлага  освобождаването от данък 
върху добавената стойност на доставките на стоки и услуги, в изпълнение на 
международни договори, спогодби, конвенции и други подобни да се прилага и за 
частта, финансирана със средства от бюджета на Република България.  

 
Прецизирани са разпоредбите, касаещи финансовите услуги. С предлаганата промяна се 
цели усъвършенстване на нормативната уредба и по-точно определяне на  видовете услуги, 
които са освободени. Предлаганите разпоредби са в синхрон с изискванията на Европейския 
съюз. 

 
 

2. Закон за акцизите 
 
 

Предлаганите промени в Закона за акцизите са ориентирани основно към хармонизация на 
българското законодателство с това в ЕС. 
 
Предложенията са следните: 

 
Премахва се акциза на виното. Виното остава акцизна стока, като производителите 
на вино подлежат на регистрация по Закона за акцизите. 

• 

• 
 
Обособяване на група “междинни продукти”, подлежащи на облагане с акциз, с 
размер на акциза 90 лв. за 1 хектолитър. Към настоящият момент тези напитки се 
облагат като спиртни напитки. Размерът на акциза е съизмерим с този на спиртните.  
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Увеличаване на акциза за спиртните напитки от 0,035 лв. на алкохолен градус на 
0,05 лв. на алкохолен градус. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 
Увеличаване размера на акциза за оловния бензин: 

            До 98 октана от 300 лв. на тон на 400 лв. на тон; 
            Над 98 октана от 550 лв. на тон на 650 лв. на тон. 
 

Увеличаване на размера на акциза на безоловния бензин: 
 
            До 98 октана от 300 лв. на тон на 400 лв. на тон; 
            Над 98 октана от 500 лв. на тон на 600 лв. на тон. 
 

Увеличаване на размера на акциза за газьола от 110 лв. на тон на 210 лв. на тон.  
 

Увеличаване размера на санкциите за търговия с безбандеролни стоки. Мярката 
защитава интересите на фиска от една страна и интересите на коректните 
данъкоплатци, които са ощетени от търговията на безбандеролни стоки с по-ниска 
цена. 

 
Дава се възможност на възложителите на “ишлеме” при производство на горива 
да са данъчнозадължени лица, т.е. те да начисляват акциза. Условия за ползване на 
режима е лицето да е собственик на суровините и произведените горива, както и да е 
единствен възложител за производството  на ишлеме на съответния производител. 
Промяната ще даде възможност при износ от страна на възложителя да не се 
начислява акциз. По този начин ще се избегне дългата (30 дневна) процедура на 
възстановяване на платен акциз. 

 
Предвижда се въвеждане на пътна такса за пропан-бутана в размер на 140 лв. на 
тон. 
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IV. Приходи в Бюджет 2003 
 
 

Общо бюджетните постъпления се прогнозират в размер на 13 373.8 млн.лв. (37,9% от 
БВП). 
 
При оценката на приходите е взета предвид актуализацията на показателите в прогнозната 
макрорамка, в т.ч. обемът на БВП и курсът на долара, темповете на постъпленията през 
2002 г., повлияни от различни фактори – промени в обемите и структурата на вноса, 
вътрешното потребление, приватизацията, законодателните промени и др. 
 

 
 

млн.лв. 2001 
отчет 

% БВП 2002 
програма

%БВП 2003 
 

% БВП 

       
Общо приходи 11 837.4 40.0 12 406.0 37.5 13 373.8 37.9 
       
Данъчни приходи 9 190.5 31.0 9 683.7 29.2 10 662.4 30.2 
   Преки данъци 5 197.9 17.5 5 110.8 15.4 5 723.9 16.2 
       Данъци върху печалбата 1 150.3 3.9 809.2 2.4 947.0 2.7 
       Данък върху доходите на     
       физическите лица 

1 062.8 3.6 1 093.9 3.3 1 073.0 3.0 

       Приходи на осиг. фондове 2 984.8 10.1 3 207.8 9.7 3 703.9 10.5 
               - НОИ, УПФ, ПКБ 2 399.3 8.1 2 541.3 7.7 2 971.4 8.4 
              - НЗОК 585.5 2.0 666.5 2.0 732.5 2.1 
  Косвени данъци 3 756.6 12.7 4 259.6 12.9 4 624.5 13.1 
       ДДС 2 454.4 8.3 2 779.8 8.4 2 943.2 8.3 
      Акцизи 1 106.8 3.7 1 379.7 4.2 1 501.3 4.3 
      Мита и митнически такси 195.4 0.7 100.0 0.3 180.1 0.5 
      Други данъци 235.9 0.8 313.3 0.9 314.0 0.9 
       
Неданъчни приходи 2 283.7 7.7 2 220.3 6.7 2 210.6 6.3 
      Трансфери от БНБ 174.6 0.6 150.0 0.5 150.0 0.4 
      Други 2 109.1 7.1 2 070.3 6.3 2 060.6 5.8 
       
Помощи 363.3 1.2 502.0 1.5 500.8 1.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Корпоративни данъци 

 
 
Една от промените през 2003 г., в 
областта на корпоративното облагане 
е въвеждане на единна ставка за 
корпоративния данък в размер на 
23,5% и отменяне на данъка за 
общините. Предложената промяна 
няма да окаже ефект рху приходите 
на консоли ани бюджет, защото 
със сумата с която ще се намалят 
приходите на местните бюджети, ще 
се увеличат приходите на 
реп канския бюджет анъчната 
тежест носена от данъкоплатците, 
облагани с корпоративен данък е 

променя, защото ефективната данъчна ставка се запазва равна на ставката от предходната 
година (23,5%). 
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данъкоплатци с печалба над 50 хил.лв.
данъкоплатци с печалба под 50 хил.лв.

Приходите от корпоративни данъци 
(вкл. данък дивидент и данък върху 
застрахователните премии) през 2003 
г. се оценяват в размер на 947 млн.лв. 
(2,7% от БВП).  

 
 
 
 
 
 

Нефинансови предприятия 
 
 

Корпоративният данък от нефинансови предприятия (вкл. организации с идеална цел и 
бюджетни предприятия) за 2003 г. се оценява в размер на 838.5 млн.лв. При изготвянето на 
разчета са отчетени следните фактори: 

 
Постъпленията през 2003 г. от годишното приключване на финансовата 2002 г. се 
очаква да са в по-нисък размер от тези през 2002 г., поради по-ниския размер на 
ефективната данъчна ставка по която ще бъде извършено приключването за 2002 г. – 
23,5%, (вместо 28%). 
Увеличаване на годишните амортизационни норми за целите на данъчното облагане 
за някои активи – софтуер, компютри и др.  
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Промяна в печалбата, реализирана в отрасъл Енергетика. Намаляване на печалбата 
спрямо предходната година, вследствие на извършване на разходи по извозване на 
отработено ядрено гориво и разходи по извеждане от употреба на I и II блок на АЕЦ 
“Козлодуй”. Увеличение на печалбата на електроразпределителните дружества, в 
следствие на увеличаване на цената на ел. енергията за битови нужди през 2002 г. 

• 

• Предоставяне на данъчно облекчение за фирмите инвестиращи в райони с висока 
безработица. 

 
 
Финансови институции 
 
Корпоративният данък от финансовите институции се оценява в размер на около 108,5 
млн.лв. При изготвянето на оценката е отчетена еднократната печалба, реализирана от 
Булбанк през 2001 г. от освобождаването на заделени през предходни периоди провизии 
по валутни ЗУНК. Отчита се също така и увеличението на финансовия резултат на Банка 
ДСК за 2002 г. спрямо 2001 г. 
 
 
 
 

2. Данъци върху доходите на физическите лица 
 

 
От данъците по ЗОДФЛ през 2003 г. се предвижда да постъпят 1 073 млн.лв. Определящите 
за тази прогноза фактори са размерът на средната работна заплата, броя на заетите и 
очаквания патентен данък (база - отчетните данни за броя на декларираните дейности и 
внесения патентен данък - той става 58.5 млн.лв.).  
 
 

 
3. Приходи на осигурителните фондове  

 
 
В Бюджет 2003 са заложени 3 703.9 млн.лв. приходи на осигурителните фондове. 
Приходите от здравно-осигурителни вноски са 732.5 млн.лв., а от вноски за обществено 
осигуряване – 2 971.4 млн.лв.  
 

Прогнозата за този вид приход за 2003 г. е направена при следните допускания: • 
• 
• 
• 

• 
• 

Среден осигурителен доход за 2003 г. – 292,50 лв. (259,58 лв. 2002 г.) 
Минимална работна заплата 2003 г. – 110 лв. (при 100 лв. 2002 г.) 
Минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица – 200 лв. от 
1.01.2003 г. 
Максимален осигурителен доход за всички осигурени лица – 1000 лв. от 1.01.2003г. 
Запазени размери на осигурителните вноски по отделните осигурителни рискове и 
отразяване на промените в съотношението между работодателска и лична вноска по 
КЗОО: 75:25 на сто. 
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Брой осигурени лица – общо: 2 134 807 души (при 2 321 759 души /по Закона за 
бюджета/ за 2002 г.). 

• 

 
 
 

4. Данък върху добавената стойност 
 
Основни фактори, които влияят върху формирането на прогнозите за данъка върху 
добавената стойност, са брутният вътрешен продукт и неговата структура по елементи на 
потребление, валутният курс, инфлацията.  
 

Най-съществено влияние върху измененията на прогнозите за ДДС от внос за 
2003г. оказва курса на долара. За 2003 г. е определен 1.97 лв. за долар. 
Изчисленията показват, че очакваният размер на постъпления от ДДС от внос за 
2003 г. е 2 553.1 млн.лв. 

• 

• 

• 

• 

• 

 
При приходите по ДДС от сделки в страната се отчита въвеждането на схемата 
”активно усъвършенстване” - не се възстановява ефективно данъчен кредит за 
износ на продукти, внесени за преработка.   

 
Очакват се допълнителни постъпления от сделки в страната (24 млн.лв.) от 
“Булгартабак” по приватизационния договор с купувача. 

 
Очакванията са базирани на повишена събираемост на данъка като резултат от 
мерките на правителството. 

 
Въвеждането на новите акцизи върху горивата и спиртните напитки оказва също 
ефект в посока увеличение на постъпленията от този данък.  
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Фактори влияещи върху ДДС Очаквани постъпления 
2003 

 
  
1. ДДС от внос 2 553,1 
 - изменение на обема на вноса “-“ 

- курса на долара  1.97 лв.                                                 “-“ 

- относителен дял на ДДС от внос към вноса 16,50% 

  
2. ДДС от сделки в страната (нето), в т.ч.: 374,3 

- приходи от “Булгартабак” по приватизационния 
договор 

+24,0 

- повишена събираемост на 82,01% +25,7 

- допълнителни приходи от нови акцизи на горивата 
и на спиртни напитки 

+17,2 

  
3. ДДС от министерства и ведомства 15,7 

  
Общо заложен ДДС 2 943,2 

 
 
 

5. Акцизи 
 

При определянето на приходите от акцизи са взети предвид очакваните обеми на 
потребление на основните акцизни стоки – горива и тютюневи изделия, динамиката на 
вноса, законодателните промени, както и евентуално свиване на потреблението на горивата 
с около 10% в резултат на по-високите акцизни ставки, които се очаква да повишат цените 
на бензините с 11,5%, на газьолите – с 16%, на втечнения газ – с 13%. От особено важно 
значение за постъпленията от акцизи е и бизнес-политиката на основните данъкоплатци – 
“Лукойл Нефтохим Бургас” АД и “Булгартабак – Холдинг”АД. 
 
Като база за изчисляване на прогнозите за приходите от акцизи са ползвани очакваните 
обеми на потребени акцизни стоки за 2002 г., докато в  предходния вариант на 
проектобюджета за база са служили данните от 2001 г. През 2002 г. се наблюдава спад в 
потреблението на течни горива с около 15-20% и ръст в потреблението на пропан-бутана с 
около 10%. 
 
От друга страна, при предходния вариант на проектобюджета беше предвидено  увеличение 
на ставката на бензините с 50 лв./тон и на дизеловото гориво – с 55 лв./тон. При 
актуализираният вариант ръстът на ставката на течните горива е 100лв., а за пропан-бутана 
се въвежда пътна такса в размер на 140лв/тон.  
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Съвкупният ефект от посочените фактори е ръст на акцизите от горива със 75 млн.лв., 
сравнено с предходния проект, и по-висока пътна такса с 26 млн.лв., или общо – 101 млн.лв. 
 
Общият размер на приходите от акцизи по консолидираната бюджетна програма е 1 501.3 
млн.лв.  

 
 

 
6. Неданъчни приходи 

 
 

Неданъчни приходи са приходите и доходите от собственост, държавни, общински и 
съдебни такси, глоби, санкции и наказателни лихви, приходите от концесии, от дивидент за 
държавата и други. 
 
За 2003 г. се предвижда те да постъпят в размер на 2.2 млрд.лв. Конкретните фактори, 
определящи това ниво са следните: 
  

Постъпленията от дивидент за държавата през 2003 г. се оценяват в размер на около 
236.3 млн.лв. Приходите са изчислени при намаляване на процента за дивидент от 80% 
през 2002 г. на 50% през 2003 г. Отчетен е и фактът, че през 2002 г. голяма част от 
държавната собственост ще бъде приватизирана.  

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

В резултат на процеса на приватизация, не се залагат постъпления от дивидент за 
държавата от следните компании: 

- Българска телекомуникационна компания; 
- Булгартабак-холдинг; 
- Държавен застрахователен институт. 

Отчита се очакваното намаление на печалбата спрямо предходната година на “НЕК” и 
“АЕЦ-Козлодуй”, както и увеличаването на печалбата спрямо предходната година на 
Електроразпределителните дружества в резултат на увеличаване на цената на 
ел.енергията за битови нужди. 
Вноските от “Булгаргаз” се предвижда през 2003 г. да бъдат 95 млн.лв. 
Увеличен е размерът на вноските от приходи на държавни (общински) предприятия, 
поради включване на очаквани постъпления по приватизационния договор на 
Булгартабак-Холдинг. 
Актуализиран е разчетът за приходите от лихви. 
В по-висок размер са определени таксите от специалните ведомства. 
Намалена е оценката за очакваните приходи от глоби и санкции в бюджета на НОИ. 
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7. Помощи 
 
 
 

Заложените постъпления от помощи от външни и вътрешни източници за 2003 г. са 500.8 
млн.лв.  
 
Прогнозираните приходи на Национален фонд от средства от пред-присъединителните 
инструменти на ЕС за 2003 г. са близо 490 млн. лева. При разпределението по инструменти 
делът на програма ФАР се запазва на около 246.5 милиона лева и съществено се увеличават 
очакваните средства по програма ИСПА 167.3 милиона лева и 79.2 милиона лева по 
програма САПАРД.  
 
Очакваното увеличение на този вид приходи се обуславя от очаквания напредък в 
изпълнението на пред-присъединителните програми и особено на програма ИСПА и 
програма САПАРД. 
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ГЛАВА 3: Разходни политики и разходи 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
I.  Публичните разходи по икономически елементи 
 
 

Според наскоро направената оценка от Световната банка разходите на България са в 
съответствие със средното ниво за страните от ЦИЕ и малко над средното за страните 
членки на ЕС, които са в процес на сближаване. По отношение на икономическия състав не 
се установяват съществени несъответствия в структурата на държавните разходи в 
България.  

 
 
 

 
                        млн.лв. 

2001 
отчет 

% БВП 2002 
програма

%БВП 2003 
 

% БВП 

  
Общо разходи 12 096.5 40.8 12 663.4 38.2 13 636.6 38.6
  
  Текущи нелихвени разходи 9 641.2 32.6 10 401.2 31.4 11 396.6 32.3
      Заплати и стипендии 1 195.9 4.0 1 349.3 4.1 1 459.4 4.1
      Осигурителни вноски 442.2 1.5 485.4 1.5 511.3 1.4
      Издръжка 1 916.6 6.5 1 851.4 5.6 1 984.5 5.6
      Отбрана и сигурност 1189.4 4.0 1 348.6 4.1 1 457.0 4.1
      Субсидии 708.8 2.4 733.4 2.2 719.7 2.0
           За реалния сектор и  
           организ. с идеална цел 

 292.1 1.0 305.2 0.9 392.3 1.1

           За здравна дейност  416.7 1.4 428.2 1.3 327.4 0.9
      Социално осигуряване и  
      грижи 

4 188.3 14.1 4 632.1 14.0 5 264.6 14.9

              Пенсии 2 701.3 9.1 2 881.8 8.7 3 062.7 8.7
             Помощи и  
             обезщетения 

857.6 2.9 1 049.6 3.2 1 299.3 3.7

             Здравно-осигурителни   
             плащания на НЗОК 

404.3 1.4 487.0 1.5 666.0 1.9

             Други СЗО разходи 225.1 0.8 214.8 0.6 236.6 0.7
  
  Капиталови разходи 1 157.9 3.9 1 028.0 3.1 1 195.8 3.4
  Резерв 130.0 0.4 230.0 0.7 167.9 0.5
  
  Разходи за лихви 1 105.7 3.7 1 004.2 3.0 876.3 2.5
       Външни лихви 852.6 2.9 785.2 2.4 641.6 1.8
       Вътрешни лихви 253.1 0.9 219.0 0.7 234.8 0.7
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1. Текущи разходи 
 

1.1. Заплати и възнаграждения в публичния сектор 
 

Заложените разходи за заплати и други възнаграждения в Бюджет 2003 възлизат на 1 421.4 
млн.лв. 
 
В условията на икономически растеж от 4,8 % и инфлация в умерени граници от 3,5 %, 
предвиденото увеличение на работната заплата в бюджетната сфера на два пъти от 1 
януари и 1 юли 2003 г. с по 3,5 % осигурява номинален ръст от 10,4 % спрямо средната 
работна заплата в този сектор за 2002 г. В резултат на прилагане на този механизъм се 
очаква средногодишната работна заплата в бюджетната сфера да достигне около 306,8 лв., а 
заедно с извънбюджетната сфера около 291 лв., което е с 9,5 % повече в сравнение с 
очакваната средна работна заплата за страната през 2002 година. Средната работна 
заплата за страната бележи реален ръст от 5,8 % срещу 0,9 % през 2002 г. През тази 
бюджетна година се очаква доходите от работна заплата за работещите в бюджетни 
организации да увеличат своята  покупателна способност с 6,6 % срещу 4,2 % през 2002 г. 
Предвижда се личната осигурителна тежест от 10,5 % да се запази и през 2003 г., но се 
очаква леко понижаване на личната данъчна тежест с около 0,12 пункта, така общата  лична 
данъчно-осигурителна тежест върху средната работна заплата в бюджетната сфера спада от 
21,83 % през 2002 г. на 21,71 % през 2003 г. В резултат на предвиденото увеличение на 
работната заплата в бюджетната сфера и по-ниската данъчна тежест разполагаемата 
номинална работна заплата нараства от 217,26 лв. през 2002 г. на 240,19 лв. през 2003 г. 
 
 
Таблица 3: Разходи за работните заплати в бюджетната сфера 

 
2001 2002 2003 2004 2005 

  Отчет Очаквано Проект Проект Проект 
        
Средна работна заплата (средногодишна) 251,6 278,0 306,8 325,6 353,8 
   - номинален ръст (%) 12,4% 10,5% 10,4% 6,1% 8,7% 
   - реален ръст (%) 4,7% 4,2% 6,6% 2,5% 5,0% 
   - реален ръст в края на периода (%) 11,1% 6,6% 2,3% 4,5% 5,0% 
       
Минимална работна заплата 
(средногодишна) 87,3 100,0 110,0 117,0 127,0 
   - номинален ръст (%) 15,8% 14,5% 10,0% 6,4% 8,5% 
   - реален ръст (%) 7,8% 8,1% 5,8% 3,3% 4,5% 
   - реален ръст в края на периода (%) 20,8% -4,3% 5,3% 3,3% 4,5% 
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1.2.  Издръжка 
 
 

Разходите за издръжка следва да се разглеждат в контекста на правителствената политика за 
оптимизация на структурите в бюджетния сектор и оттегляне на държавата от редица 
дейности и услуги при стимулиране навлизането на частния сектор в тях. Предвидените 
разходи са достатъчни за бюджетната система при спазване принципите на строгата 
фискална дисциплина. 
 
В Бюджет 2003 са предвидени 1 984.5 млн. лв. за издръжка. Като дял от БВП тя се запазва 
на нивата от 2002 г. Тук се включват разходите за храна, медикаменти, постелен инвентар и 
облекло, командировки, материали, горива и енергия, външни услуги, текущ ремонт, 
учебни, научно-изследователски разходи и книги, както и тези, свързани с 
присъединяването към ЕС. 
 
Процесът на европейска интеграция е един от основните приоритети на българското 
правителство. В тази връзка възникват и редица разходи за бюджета, които се разделят 
основно на две групи. Първата група разходи са разходите по съфинансирането от бюджета 
на различните финансови инструменти на Европейския съюз за България. Втората група 
разходи са текущите разходи и по-специално тези свързани с изпълнението на 
Националната програма на Република България за приемането на достиженията на правото 
на ЕС, посрещане на критериите за членство и участието в преговорите за присъединяване 
на Република България към ЕС. 

 
 
 
1.3. Субсидии 

 
Субсидиите са разгледани като съставна част от два елемента: субсидии за реалния сектор и 
субсидии за здравна дейност. 
 
 

Субсидии за реалния сектор     
 

Предоставянето на субсидии за реалния сектор е съществена част от политиката на 
Правителството, провеждана чрез Министерството на финансите и насочена към постигане 
на основния  приоритет за висок и устойчив реален средногодишен икономически растеж. 
Правителството има  и ясно очертани ангажименти за тяхното ограничаване, съобразно 
постигнатите договорености с Международния валутен фонд  и отразени в Меморандума за 
икономическата политика. Финансовото подпомагане на реалния сектор е част от мерките 
за постигане на обща макроикономическа стабилност и през следващите две, три години ще 
съдейства за укрепване на субсидираните дейности и устойчивостта на публичния сектор. 
 
Предвидените разходи за субсидии в реалния сектор и организациите с нестопанска цел за 
2003 г. са в размер на 392.3 млн.лв. или 1.1 на сто от БВП или ръст от 0.2 на сто от БВП 
спрямо заложеното ниво с програмата за 2002 г. Номиналният ръст е 28.5 на сто. 

 44



 
Приоритетите във финансовото подпомагане, като част от държавните разходи са насочени 
и пряко свързани с изведените в правителствената програма пет приоритетни области като 
базови за устойчивото развитие на икономиката, а именно: енергетика, комуникации, селско 
и горско стопанство, туризъм и транспорт. Важен мотив при определяне на субектите на 
финансовото подпомагане е действието на държавно регулирани цени за дейности, стоки и 
услуги с подчертано социален характер. Обектите на финансово подпомагане са съобразени 
с етапа на развитието на структурната реформа и са определени с оглед социално значимия 
характер на  дейностите в областта на битовото топлоснабдяване, обществения пътнически 
транспорт, пощенските услуги и снабдяването на малките населени места с хляб и стоки от 
първа необходимост. 

 
Сектор 
млн. лв. 

2002 
програма 

2003 
проект 

Ръст спрямо 
2002 

1. Енергетика 40.0 48.0 20% 
2. Транспорт 97.3 92.4 -5% 
3. Селско стопанство 85.0 184.7 117.3% 

4. Други 58.8 49.6 -15.6% 
 
 

Организацията, процедурите и механизма  на взаимоотношенията между държавния 
бюджет и ползвателите  е изграден изцяло на база конкретни програми с уточнени условия 
и критерии /качествени и количествени/, с които се създават предпоставки за пълен контрол 
и ефективно изразходване на средствата. 
 
Създадени са реални условия и потенциал за изпълнение на задачите по политиката на 
разходите в средносрочен план за осигуряване на ефективно разпределение, управление и 
контрол на бюджетните разходи и регулиране взаимоотношенията на  реалния сектор с 
бюджета. Финансовото осигуряване на структурната реформа в икономиката през 2003 г. и 
в средносрочен план задължително ще се изгражда на програмна основа чрез обвързване на 
секторните политики с разходни програми, повишаване отговорността на  първостепенните 
разпоредители с бюджетни кредити и контрол по ефективното и целесъобразно използване 
на бюджетните средства и постигнатите резултати и ефект от тяхното усвояване.  

            
Субсидии за здравна дейност 

 
Субсидиите предвиждани за здравна дейност през 2003 г. възлизат на 327.4 млн.лв. при 
428.2 млн.лв. за 2002 г. или номинален спад от 23.5 на сто (спад от 0.4 на сто от БВП). 
 
Предложеният размер на субсидиите за здравна дейност показва тенденция на спад, тъй 
като голяма част от разходите за услугите, финансирани от Министерство на 
здравеопазването и общините преминават към Националната здравно-осигурителна каса. До 
края на 2002 година Министерството на здравеопазването предвижда постепенно 
преминаване на голяма част от финансирането на болниците (одобряване на пътеки) към 
финансиране от здравната каса и закриването на здравни дейности в болници, които не 
отговарят на изискванията за извършване на тази дейност. 
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    Държавни помощи   
 
Предвидените в закона за държавния бюджет средства за нефинансовите институции, както 
и средствата за структурната реформа, имащи характер на държавни помощи ще бъдат 
предлагани за одобрение от Министерски съвет и разходвани само след предварителното им 
нотифициране пред Комисията за защита на конкуренция, която следва да се произнесе с 
решение по тяхната допустимост. 

 
 

 1.4. Социално осигуряване и грижи 
 

Основните фактори, определящи тенденциите и нивото на тези разходи са следствие на 
демографските характеристики на страната – пенсионерите са около 30 % от населението  и 
над 70 % от икономически активното население, същевременно страната ни се 
характеризира с висока степен на безработица вследствие на структурните реформи. Това 
определя и тенденцията най-голям дял в този сектор да имат разходите за пенсии – над 63 
%, следвани от помощите, които вследствие от намаляване нивото на безработица ще 
намаляват в периода до 2005 година. 

 
Графика: Дял на отделните подкатегории разходи в общите разходи за социално 
осигуряване. 
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за безработица здравноосигурителни

 
 

Пенсии 
 

За 2003 г. са предвидени 3 122.7 млн. лв. заедно с резерва за реформата в социалното 
осигуряване /60.0 млн.лв./. В тази сума са включени разходите за пенсии от ДОО, РБ, УПФ, 
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включително пощенска такса и ДДС, добавките към пенсиите на участниците във войните, 
както и пенсиите по международни спогодби.  
 
Очаква се средният брой на пенсионерите за 2003 г. да бъде 2 352 658, т.е общия брой през 
2003 г. се очаква да намалее с 0,04 на сто спрямо 2002 г. в това число броят на пенсионерите 
за осигурителен стаж и възраст се очаква да намалее с около 12 000 души, поради 
увеличението (макар и плавно) на изискванията за възраст и трудов стаж по КЗОО. От друга 
страна,  очаква се увеличение на пенсионерите за инвалидност поради общо заболяване /с 
около 18 000 души/, което е в резултат, както на повишените изисквания за придобиване 
право за пенсия за осигурителен стаж и възраст, така и на облекчените условия, при които 
се отпускат пенсиите за инвалидност поради общо заболяване по КЗОО в сравнение с 
условията по отменения Закон за пенсиите. Слабо увеличение се предвижда и за 
пенсионерите за военна инвалидност и пенсионерите с персонални пенсии, както и на тези 
със социални пенсии.  

 
Предвижда се средният брой на пенсиите за 2003 г. да бъде 2 652 191  при очакван брой за 
2002 г. – 2 622 798, т.е.  броят на пенсиите през 2003 г. да се увеличи с 1,1 на сто спрямо 
2002 г. Това се дължи главно на отпускането на втори, трети и четвърти социални пенсии за 
инвалидност, съгласно КЗОО. Очаква се техният брой средно за 2002 г. да достигне 224 662, 
а през 2003 г. – 255 673.  
 
Предвижда се средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за 2003 г. да 
достигне 108,16 лв. Номиналният ръст на пенсията на един пенсионер е 8,5 на сто, а 
реалният – 2,4 на сто, при прогнозирана средногодишна инфлация 6,0  на сто за 2002 г.  и  
4,8 на сто при прогнозирана средногодишна инфлация 3,5 на сто за 2003 г.   
 
Увеличението на средния размер на пенсиите през 2003 г. се дължи главно на следните 
фактори: 
 

Осъвременяването на пенсиите с коефициент 1,062 от 1 юни 2003 г.  • 
• 

• 

• 

• 

• 

Увеличението на социалната пенсия за старост, която се предвижда от 1 юни 2003 г. да 
стане 49,53 лв. 
Увеличението на минималния и на максималния размер на пенсиите, вследствие от 
увеличението на социалната пенсия за старост; 
По-високите размери на новоотпуснатите пенсии през 2003 г. в сравнение с тези, 
отпуснати през 2002 г., по-ниските размери на прекратените пенсии и изменението на 
някои пенсии от по-нисък в по-висок размер. 
Изплащането на голям брой социални пенсии за инвалидност като втори, трети и 
четвърти пенсии. 
Увеличението на изплащаните добавки към пенсиите, които са процент от социалната 
пенсия за старост. 

 
Така изброените фактори оказват влияние върху средния месечен размер на пенсиите за 
2003 г., който заедно с броя  им формира общия разход за пенсии. 
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Помощи и обезщетения 

 
За 2003 г. за помощи и обезщетения за домакинствата са предвидени общо 995.3 млн. лв. 
Заедно с програмите за безработица тези разходи възлизат на 1 299.3 и бележат ръст спрямо 
2002 г. от 0.5 на сто от БВП.   
 
Размерът на помощите по Закона за семейните помощи за деца е определен при 200 лв. 
доход на член от семейството и 15 лв. месечна помощ за деца до 18 годишна възраст.  
 
Социалните помощи и обезщетения се разпределят основно в бюджетите на 
Министерството на труда и социалната политика, бюджета на ДОО, висшите училища и 
общинските бюджети. Тази категория разходи е разгледана по подробно в следващата част 
по функционална насоченост. 
 
Разходите за квалификация и програми за безработни възлизат на 304 млн.лв.  

 
 

1.5. Лихвени разходи 
 

Разходите за лихви представляват важна и съществена компонента на разходната част на 
бюджета. Основният платец на лихви е централния републикански бюджет. През 
последните години общата лихвена тежест е стабилизирана на нива 2.5-3.7% от БВП. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каре 2: Допълнителна информация – Фактори, повлияли изпълнението на лихвените
разходи през 2002 г. 

Очакваното изпълнение на разходите за лихви през 2002 г. е около 74%. Голямата разлика
между заложените в Закона за държавния бюджет (ЗДБ) цифри и очакваното изпълнение
се дължи на следните фактори: 

1. Тенденцията на спадане на лихвените проценти на международните пазари, които са
определящи за плащанията по външния дълг продължи през цялата година.
Среднопретегленият курс на щатския долар от началото на годината до средата на месец
септември достигна стойност 2.00%, докато разчетите за ЗДБ са направени при среден
прогнозен шестмесечен ЛИБОР за щ. д. 3.07 %. По – ниски реални стойности, в сравнение с
прогнозираните, са наблюдават и при всички останали лихвени проценти, към момента на
извършване на съответните плащания. 

2. Заложеният в макрорамката курс на щатския долар, използван за преизчисление на
прогнозите за лихвени разходи в щ. д. през 2002 г. е 2.13 лв. за 1 щ. д. Едно от най-големите
плащания за лихви в щ. д. (вторият купон по Брейди облигациите в размер на 48.8 млн. щ. д.)
беше извършено на 29 юли при валутен курс 1.95 лв. за 1 щ. д., а усредненият курс за периода
01.01.200

 

2г. - 24.09.2002г. е 2.12 лв. за щ. д. 
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През 2003 г. разходите по вътрешния дълг се очаква да бъдат 234.8 млн. лв. От тях 
приблизително 100 млн. лв. ще представляват лихви по дълга към БНБ.  Лихвените разходи 
по вътрешния дълг са сравнително прогнозируема и стабилна величина, тъй като книжата с 
фиксирани лихвени купони са преобладаваща част. Влиянията на флуктуациите при 
международните лихви се очаква да се отразят върху плащанията по дълга към БНБ и по 
ДЦК за структурната реформа. 
 
Лихвите по външни заеми се предвижда да бъдат в размер около 641.6 млн.лв. (320.8 млн. 
щ. д.) през 2003 г. Основната част от тях ще бъде по държавни заеми, а 16 млн. щ. д. - по 
държавни инвестиционни заеми. Повече от половината външни задължения са с лихвен 
купон, обвързан с международните лихви, което прави тази част от плащанията зависима от 
тяхното движение. Промените на валутните курсове също оказва влияние върху размера на 
разходите, поради големия дял плащанията в долари, СПТ и японски йени. 

 
 
1.6. Резерв 

 
Резервът заложен по консолидираната фискална програма възлиза на 167.9 млн.лв. или 
близо 64 на сто от дефицита. Той ще бъде разпределен само при необходимост за 
непредвидени и неотложни разходи, свързани със социалното и здравно-осигуряване, и др., 
структурната реформа и увеличаване на държавния резерв. 

 
 
 

2. Публични инвестиции 
 
 

През 2003 година се предвижда значителен ръст в капиталовите разходи. Това е важна 
тенденция, съдействаща в подкрепа на общия икономически растеж на икономиката. 
Разходите, заложени в консолидирания бюджет са 1 195.8 млн.лв. Те възлизат на 3.4 на сто 
от очаквания размер на БВП или реален ръст спрямо 2002 г. от 0.3 на сто от БВП. 
 
По източници разпределението на средствата за следващата година се предвижда както 
следва: 
 

От външни безвъзмездни помощи от предприсъединителните фондове на 
Европейския съюз и средствата за национално съфинансиране към тях – 499.9 
млн.лв. /срещу 325 млн.лв. за 2002 г./; 

• 

• 

• 

От външни държавни и гарантирани от държавата инвестиционни кредити – 229.8 
млн.лв. /срещу 184.4 млн.лв. за 2002 г./; 
От национални източници – 465.3 млн..лв. /срещу 518.6 млн.лв. за 2002 г./, в т.ч.: 
- От Централния бюджет 316.3 млн.лв. /срещу 388.9 млн.лв. за 2002 г./; 
- От собствени бюджетни средства 149 млн.лв. /срещу 127.7 млн.лв. за 2002 г./. 
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Проектобюджетът за капиталовите разходи за 2003 г. се различава значително по 
структурата на източниците за финансиране спрямо разходите за настоящата 2002 г. 
Средствата са разпределени при засиленото участие на инвестиционните субсидии, които 
страната ни възнамерява да усвои от фондовете ФАР, ИСПА и САПАРД, с оглед да 
отговорим в повишена степен на изискванията за присъединяването ни към Европейския 
съюз чрез мерки за социално-икономическо сближаване. През 2003 г. се очаква сериозен 
напредък по програма ИСПА, която е насочена изцяло към големи инфраструктурни 
проекти. През 2003 г. трябва да започне изпълнението на обекти като Транзитни пътища III, 
електрификация на ж.п. линията Пловдив-Свиленград, летище София, проектирането на 
Дунав мост, регионални депа за отпадъци и пречиствателни станции за отпадни води. 
Значително ще нарасне делът на разходите за национално съ-финансиране по пред-
присъединителните инструменти.   
 
Увеличен е също така размерът на средствата, които страната ни ще усвоява от външни 
инвестиционни кредити по сключени вече заемни споразумения. 
 
Повишаването на участието на външните безвъзмездни и заемни инвестиционни ресурси 
при финансирането на инвестиционни програми и проекти води до известно намаляване на 
средствата от национални източници – субсидия от Централния бюджет и собствени 
бюджетни средства на първостепенните разпоредители и общините. 
 
В рамките на проектобюджета за капиталовите разходи за 2003 г. е предвидено 
първостепенните разпоредители с бюджетни кредити да получат общо 520.3 млн.лв., от 
които външни кредити – 214.1 млн.лв., субсидия от Централния бюджет – 206.6 млн.лв. и 
разходи от собствени източници – 98.9 млн.лв. Много голяма част от безвъзмездните 
помощи с инвестиционно предназначение от Европейския съюз също ще бъдат усвоени чрез 
първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, като разходите за сметка на тях както 
и националното съфинансиране към тях, което се осигурява от Националния фонд към 
Министерството на финансите са извън разходните тавани за капиталовите разходи, 
включени на този етап към бюджетите на отделните първостепенни разпоредители. 
 
В рамките на общите предвидени средства, от Централния бюджет ще бъдат предоставени 
капиталови трансфери на търговски дружества и организации с идеална цел в размер на 25.7 
млн.лв., от които 20 млн.лв. са за проекти на НК “Железопътна инфраструктура”. 
 
За капиталови разходи на общините са предвидени 135.7 млн.лв., от които в съответствие с 
мероприятията за финансова децентрализация се предвижда от собствени средства на 
общините да се финансират капиталови разходи за 50 млн.лв., с целева субсидия от 
Централния бюджет – 70 млн.лв. и от кредити с държавни гаранции – 15.7 млн.лв. 
 
В рамките на средствата за целева субсидия за капиталови разходи на общините от 
Централния бюджет е осигурено продължаването на строителството на екологични обекти с 
висока регионална и национална значимост /пречиствателни станции за отпадни води, депа 
за твърди битови отпадъци и др./ на обща стойност 30 млн.лв. 
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Разпределението на средствата по инвеститори е извършено с оглед да се осигури 
концентрация на финансовите ресурси за изпълнението на инвестиционни програми и 
проекти, които представляват национален приоритет. Такива са предвидените средства за 
преструктуриране системата на отбраната във връзка с предстоящото ни приемане в НАТО. 
 
В областта на техническата и социална инфраструктура с предимство е осигурено 
съфинансирането към външното заемно финансиране, с оглед да се подпомогне усвояването 
на договорените външни ресурси и изпълнението на реформите, започнати в много системи 
и дейности. Това са инвестиционните програми и проекти на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта и съобщенията, 
Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието и горите, 
Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната 
политика и Министерството на финансите. 
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II.        Държавните разходи по функции 
 
 

Разпределението на бюджетните средства по функции е направено на базата на 
приетите с Тригодишната бюджетна прогноза разходни тавани и показва насочеността 
на разходите по деветте основни функционални сфери, като предоставя допълнителни 
възможности за анализ. 
 
 Същевременно по този начин се добива представа за политиката на държавата и нейния 
принос в определените сфери. Някои от тези сфери са изцяло държавна отговорност, 
като например “Общи държавни служби”, “Отбрана и сигурност”, докато за други 
държавата следва да оказва определена подкрепа, като те по принцип следва да се 
управляват от развитието на частната инициатива – това са сфери като 
“Образование”, “Здравеопазване”.    
 
Под функционалния таван на разходите са включени и разходите на автономните 
бюджетни организации, в т.ч. общините. 

 
1. Общ преглед  

 
 
Таблица: Консолидираните държавни разходи по функции 

 

2001 2002 2003
Отчет Програма Проект

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ 12 017,3 12 663,4 13 636,7
% от БВП 40,6% 38,2% 38,6%
% от Общо разходи 100,0% 100,0% 100,0%
% от Нелихвените разходи 110,1% 108,6% 108,6%

ОБЩО НЕЛИХВЕНИ РАЗХОДИ 10 911,5 11 659,2 12 760,3
% от БВП 36,8% 35,2% 36,2%
% от Общо разходи 90,8% 92,1% 93,6%

 
В бюджета за 2003 година най-значителна част от общите бюджетни средства се предвижда 
за сферите на социалното подпомагане и грижи (36.0%), разходите за отбрана и сигурност 
(12.5%), здравеопазването (10.4%), икономическите дейности и услуги (11.0%) и 
образованието (9.9%). Определящите тенденции за всяка една от тези сфери са разработени 
на базата на заявените ангажименти на правителствената политика за всяка от тях. 
 
Функционалното разпределение на разходите в голяма степен е в съответствие със 
структурата на държавните разходи в другите страни на ЦИЕ. По данни на Световната 
банка, изключение правят разходите за отбрана и сигурност, които са почти два пъти по-
високи, отколкото във всички други страни в ЦИЕ.  
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Графика: Дял на основните функции в общите консолидирани разходи 
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2. Преглед на функционалните групи  

 
 

 
1.1. Общодържавни служби 

 
Функцията отразява финансирането на цялата публична администрация - централна, 
местна и изпълнителните агенции. Тази функция се подразделя на 3 групи: Изпълнителни и 
законодателни органи, Общи служби и Наука. 

 
2001 2002 2003
Отчет Програма Проект

I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ - ВСИЧКО  (А+Б+В) 952,1 802,4 913,7
% от БВП 3,2% 2,4% 2,6%
% от Общо разходи 7,9% 6,3% 6,7%
% от Нелихвените разходи 8,7% 6,9% 7,2%

  А. ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ 758,6 637,5 754,2
% от БВП 2,6% 1,9% 2,1%
% от Общо разходи 6,3% 5,0% 5,5%
% от Нелихвените разходи 7,0% 5,5% 5,9%

  Б. ОБЩИ СЛУЖБИ 95,9 45,8 37,6
% от БВП 0,3% 0,1% 0,1%
% от Общо разходи 0,8% 0,4% 0,3%
% от Нелихвените разходи 0,9% 0,4% 0,3%

  Г. НАУКА 97,6 119,1 121,9
% от БВП 0,3% 0,4% 0,3%
% от Общо разходи 0,8% 0,9% 0,9%
% от Нелихвените разходи 0,9% 1,0% 1,0%

 
 

За издръжка в проектобюджета за 2003 г. по група “Изпълнителни  и законодателни 
органи” на консолидирана основа са предвидени общо разходи в размер на 754.2 млн.лв., 
от които: 

За издръжка на централната администрация, държавните комисии, изпълнителните 
агенции, търговските служби в чужбина, посолствата и консулствата в чужбина и 
други новосъздадени администрации – 444.7 млн. лв. С така предвидените разходи са 
осигурени средства за провеждане на външната политика на Р България за водене на 
преговори и осъществяване на програми във връзка с процеса на присъединяване на 
Р България към ЕС, изплащане на членски внос в международни организации, на 
които страната е член, за нормалното осъществяване на дейността на 
представителните функции на президента, вицепрезидента и Народното събрание. 

• 

• 

• 

За издръжка на общинската администрация – 154.0 млн. лв., от които 11.1 млн.лв. 
капиталови разходи. 
За   издръжка   на   Държавната   комисия   по   сигурността   на  информацията – 1.8 
млн.лв. 
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В Националния фонд са предвидени средства в размер на 97.0 млн. лв., които са 
средства от Европейският съюз. 

• 

 
Средствата за издръжка на изпълнителните и законодателни органи представляват 2.1 на 
сто спрямо БВП за 2003 г. Делът на разходите по Група “Изпълнителни и законодателни 
органи” /”ИЗО”/ в БВП за 2003 г. нараства спрямо същия за 2002 г., който е бил 1.9 на сто. 
 
Заложените средствата за разходи за група “Общи служби “ възлизат на 37.6 млн.лв., в това 
число 0.3 млн.лв. за капиталови разходи и 9.5 млн.лв. за прираст на държавния резерв и 
изкупуване на земеделска продукция.  
 
Предвидените средства по бюджет 2003 г. осигуряват основните разходи за дейността на 
Националния статистически институт, Агенцията за българите в чужбина и Агенцията за 
бежанците към Министерския съвет, Агенцията за икономически анализи и прогнози към 
Министерството на финансите, Агенцията за чуждестранна помощ към Министерството на 
труда и социалната политика, Централния регистър на особените залози към 
Министерството на правосъдието и Държавната агенция “Държавен резерв и 
военновременни запаси”, Агенцията за чуждестранни инвестиции и Центъра на 
промишлеността на РБългария в Москва към Министерството на икономиката. 
 
Средствата за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения са в размер на 11.4 млн.лв., 1.2 млн.лв. са за други възнаграждения и 
плащания за персонала и 4.4 млн.лв. за осигурителни вноски от работодатели.   
 
Текущата издръжка в размер на 10.8 млн.лв. е 28,8 % от общия размер на разходите. В тях 
са включени разходи за наблюдение на домакинските бюджети и за изследване на работната 
сила по задължения, поети от Националния статистически институт по Националната 
програма за статистически изследвания. 
 
За 2003 г. общо за група “Наука” са предвидени средства за разход в размер на 121.9 млн. 
лв. или 0.3 на сто от БВП. 
 
С предвидените разходи по група “Наука” се осигурява финансиране на проучвания и 
разработки в приоритетни отрасли и области на националното стопанство, осъществяване 
на иновационни процеси, технологично обновяване и преструктуриране на производството 
на предприятия и организации, оценки и експертизи на национални и международни 
програми, проекти, финансиране на научните изследвания и оценка на резултатите от 
тяхното провеждане, организиране и подпомагане на международното научно 
сътрудничество и др., разпространението на резултатите от тази дейност и изпълнението на 
държавни задачи с общонационално значение. 
 
За научната дейност, извършвана от научните звена към министерствата и ведомствата за 
2003 г. са предвидени общо разходи в размер на 47.4 млн.лв.,  в т. ч. за Националния център 
за аграрни науки  /НЦАН/  и  Националната  служба  за  съвети  в  земеделието – 39.7 
млн.лв. В бюджета на Министерството на образованието и науката са предвидени средства 
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за плащане на членския внос в Европейската  организация  за  ядрени  изследвания  
(програма  ЦЕРН) – 2.4 млн.лв. и за финансиране на научна дейност – 2.4 млн. лв. 
 
Разчетените общо разходи през 2003 г. за Българска академия  на   науките /БАН/  са   в   
размер   на   62.5 млн.лв., в т.ч. от субсидия 54.4 млн.лв. С така предвидените разходи за 
издръжка може да се осигури нормално функциониране на академията, а също така 
осъществяването на основната й дейност - научно-изследователската и изпълнението на 
поставените й задачи с общонационално значение, като хидрометеорологичните 
наблюдения и изследвания, геофизични, сеизмични, ядрени и астрономически наблюдения 
и др. 
 
За научна дейност в държавните висши училища са предвидени  средства  в  размер  на  12.1 
млн. лв.,  в  т. ч. от субсидия 3.2 млн. лв. 
 

 
 

1.2. Отбрана и сигурност 
 

2001 2002 2003
Отчет Програма Проект

II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ (A+Б+В+Г+Д) 1 453,5 1 573,3 1 711,4
% от БВП 4,9% 4,8% 4,9%
% от Общо разходи 12,1% 12,4% 12,5%
% от Нелихвените разходи 13,3% 13,5% 13,4%

137,7 167,8 1 667,0
  А. ОТБРАНА 733,7 780,8 826,9
% от БВП 2,5% 2,4% 2,3%
% от Общо разходи 6,1% 6,2% 6,1%
% от Нелихвените разходи 6,7% 6,7% 6,5%

  Б. ПОЛИЦИЯ, ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ 565,0 609,1 680,4
% от БВП 1,9% 1,8% 1,9%
% от Общо разходи 4,7% 4,8% 5,0%
% от Нелихвените разходи 5,2% 5,2% 5,3%

  В. СЪДЕБНА ВЛАСТ 109,9 123,4 141,5
% от БВП 0,4% 0,4% 0,4%
% от Общо разходи 0,9% 1,0% 1,0%
% от Нелихвените разходи 1,0% 1,1% 1,1%

  Г. АДМИНИСТРАЦИЯ НА ЗАТВОРИТЕ 44,9 60,0 62,5
% от БВП 0,2% 0,2% 0,2%
% от Общо разходи 0,4% 0,5% 0,5%
% от Нелихвените разходи 0,4% 0,5% 0,5%

 
 

Функцията включва разходите за отбрана и сигурност и за издръжка на съдебната власт и 
администрацията на затворите. За 2003 г. разходите ще бъдат в размер на 1 711.4 млн.лв. 
или около 4.9% от БВП. Най-висок и през следващата година се запазва относителният дял 
на разходите за отбрана, следван от разходите за сигурност. 
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Приоритетите в областта на отбраната и сигурността произтичат от общополитическите 
цели на правителството и се базират на реалностите на международната среда и 
обективните възможности на страната да отделя ресурси за тази цел.  
 
След събитията от 11 септември 2001 г. се наложи да бъдат  преосмислени, преоценени и по 
същество предефинирани съществуващите до сега национални и колективни системи на  
сигурност.  
 
Сравнение с другите страни-кандидатки за членство в НАТО е направено със следната 
графика. 
 
Графика: Разходи за отбрана за 2002 г. на страните-кандидатки за членство в НАТО 
(% БВП) 
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Основният акцент в отбранителната политика е изпълнението на задачите по 
осъществяването на хода на военната реформа. Приоритет на тази реформа ще продължи да 
бъде изграждането на съвременни и модерни въоръжени сили, адекватни на стратегическата 
среда и характера на съвременните предизвикателства, осигуряващи достатъчен за отбрана 
военен потенциал в рамките на ресурсите, които страната може да си позволи и подкрепящи 
интеграционните усилия за присъединяване към евроатлантическата система за сигурност. 
Ключов фактор за реализирането на тези цели е ефективното използване на предоставените 
ресурси, с оглед създаване на условия за завършване на организационното изграждане на 
въоръжените сили и създаване на необходимите политико-военни и военно-технически 
условия за функционално интегриране на Република България в политическите и командни 
структури на НАТО, както и изграждане на интегриран гражданско-военен модел за 
управление на отбраната на страната в условия на предсъединителен период за членство в 
НАТО. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2002 г. разходите за 
отбрана на консолидирана основа са предвидени да бъдат в размер на 851,5 млн.лв. или 2,6 
% от БВП. В тази сума, освен разходите по група “Отбрана” (780,8 млн.лв.), са включени и 
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разходите за издръжка на Военномедицинска академия (23,8 млн.лв.) – по функция 
“Здравеопазване” и на Военна академия “Г. С. Раковски” (5,2 млн.лв.) - по функция 
“Образование”, както и разходите по функция “Социално осигуряване, подпомагане и 
грижи” (41,6 млн.лв.) за еднократните парични обезщетения по Закона за отбраната и 
въоръжените сили на Република България и здравноосигурителните вноски по чл. 40 от 
Закона за здравното осигуряване.  

 
Основните мерки, предприемани от правителството и правозащитните и 
правоохранителните органи, в областта на охраната на обществения ред и сигурността на 
гражданите са насочени към подобряване организацията на полицейското разследване, с цел 
повишаване разкриваемостта на престъпленията с висока степен на обществена опасност. В 
тази насока, ще продължи работата за подобряване взаимодействието между съдилищата и 
правоохранителните органи, както и противодействието на т.нар. “нови рискове за 
сигурността” – организираната престъпност, корупцията, тероризма, наркотрафика и др. 
 
С проекта на държавен бюджет за 2003 год. са предвидени разходи по функция “Отбрана   и    
сигурност”, група “Отбрана” и група “Полиция, вътрешен ред и сигурност” в размер на 
1507,3 млн. лв., от които : 
           - по републиканския бюджет              -        1 497, 1 млн. лв. 
           - бюджетни кредити за общините      -              10,2 млн. лв. 
 
Предвидените по републиканския бюджет разходи за специални министерствата и 
ведомствата са в размер на 1 417,7 млн. лв., за областните администрации –  1,5 млн. лв. и 
по централния бюджет – 77,9 млн. лв. 
 
Графика: Разпределение на разходите по функция “Отбрана и сигурност” (група 
“Отбрана” и група “Полиция, вътрешен ред и сигурност”). 
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Разходите за отбрана и сигурност (група “Отбрана” и група “Полиция, вътрешен ред и 
сигурност”) за 2003 г. представляват 4,3 % от БВП, т.е. и през следващата година се запазва 
относителния дял на тези разходи към БВП. Финансовото обезпечаване на дейностите по 
осигуряването на отбраната и сигурността на страната, в т. ч. и политиката за интеграция в 
НАТО, е в зависимост от сегашното и прогнозираното състояние на икономиката, 
постигането на устойчив икономически растеж, запазването на макроикономическата 
стабилност, поддържането на финансова и бюджетна дисциплина. 

 
 

 Каре 3: Допълнителна информация за приоритета “Присъединяване към НАТО” и 
разходи, свързани с него 
 
В областта на външната политика непосредствената цел на правителството е през 
2002 г. България да получи покана за присъединяване към НАТО на срещата на високо 
равнище на Алианса през м.ноември т.г. в Прага. Задачите, насочени към скорошно 
членство в НАТО, се изпълняват при засилена координация от Междуведомствения 
комитет за интегриране в НАТО /МКИН/, който разработва цялостната политика на 
правителството за интегриране в НАТО и направлява и координира дейностите по 
изпълнението на Националната програма за подготовка и присъединяване на Република 
България към Северноатлантическия съюз и на Годишната национална програма по  
Плана на действие за членство в НАТО.  
Средствата за финансово осигуряване през 2003 г. на дейностите по изпълнението на 
тези програми се предвижда да бъдат в размер на 73,0 млн.лв., които ще бъдат 
насочени в няколко ключови направления: 
 - участие на страната ни в диалога с НАТО по въпросите на Плана на действие 
за членство, активни двустранни и многостранни консултации със страните-членки на 
НАТО, както и съвместни дейности по линия на сътрудничеството между страните-
кандидатки за членство в НАТО; 
 - консултантски и посреднически услуги, включително лобиране в полза на 
българската кандидатура за членство в НАТО, предвид предстоящата през ноември 
среща на високо равнище на НАТО в Прага, на която ще бъдат отправени покани към 
страни-кандидатки за присъединяване към Алианса; 
 - финансиране дейностите по линия на Министерството на отбраната: 
подготовка на способности за поемане и изпълнение на съюзническите задължения; 
постигане на по-добра съвместимост и изпълнение на поетите от България Цели за 
партньорство; участие на български подразделения в състава на международни мисии, 
Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа, операциите SFOR в Босна и 
Херцеговина и KFOR в Косово, както и в операцията в Афганистан ISAF; провеждане на 
политически диалог, консултации и изпълнение на дейности по линия на 
Евроатлантическия съвет за партньорство /ЕАСП/ и Партньорство за мир /ПзМ/, като 
разчетите предвиждат финансово осигуряване на конкретните дейности от 
Индивидуалната програма за партньорство между България и НАТО в рамките на ПзМ; 
 - финансово осигуряване на разходите за защитата и сигурността на 
класифицираната информация и за създаването на необходимата нормативна база и 
съвременно оборудване за обмена и съхранението на тази информация. 
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Общият размер на разходите по група “Съдебна власт” за 2003 г. е 141.5 млн.лв., което 
представлява 116.7% спрямо ЗДБРБ за 2002 г., в т. ч.: 
 

• 

• 

• 

                                                

За Министерство на правосъдието са предвидени 0.5 млн.лв. средства за заплати и 
социалноосигурителни плащания за допълнителни 52 щ. бр. по имотния регистър и 
нотариалната дейност към Министерство на правосъдието. 
За текущи разходи предназначени за финансиране на органите на съдебната власт 
са предвидени 131.3 млн.лв. Капиталовите разходи са в размер на 9.3 млн.лв., от 
които 2.2 млн.лв. са трансфер за фонд “Съдебни сгради” и фонд “Затворни сгради” 
към Министерство на правосъдието, съгласно Закона за съдебната власт.  
В общия размер са предвидени и 0.6 млн.лв. резерв за непредвидени и неотложни 
разходи. 

 
Предвид предложението на ВСС за увеличаване на общата численост на персонала с 2000 
щ. бр. за цялата система и във връзка с изпълнението на приетата от правителството 
Стратегия за реформа на българската съдебна система, Министерството на финансите 
според възможностите на държавния бюджет е направило разчети за необходимите средства 
за заплати, осигурителни вноски и издръжка за увеличаване на средногодишната численост 
на персонала със 750 щ.бр. При поетапно заемане на нови работни места това ще доведе до 
увеличение на общата численост на персонала в края на 2003 г. с 1000 щ.бр.  
 
Предвидените средства за издръжка за съдебната система са в размер на 39.1 млн.лв. Най-
голям относителен дял от тях заемат другите възнаграждения и плащания за персонала, 
които при органите на съдебната власт представляват специфичен разход, пряко свързан с 
дейността им /съдебните дела/. 
 
Субсидията за съдебната система в проекта на бюджет за 2003 г. е в размер на 95.8 млн.лв., 
с което се осигурява възможност за изпълнение на структурните, организационни и 
социални промени, заложени в изменения Закон за съдебната власт. 
 
Разпределението на разходите е направено и по органи на съдебната власт6, съгласно чл.8, 
ал.1 от Закона за устройството на държавния бюджет (ЗУДБ), както следва: 

            Висш съдебен съвет                    0.6 млн.лв. 
 Върховен касационен съд                12.1 млн.лв. 
 Върховен административен съд                 5.0 млн.лв. 
 Прокуратура на Република България                      25.8 млн.лв. 
 Съдилища на Република България                          68.1 млн.лв. 
 Следствени служби                                                   26.6 млн.лв. 
 

Общият размер на разходите по група “Администрация на затворите” за 2003 г. е 62.5 
млн.лв. или 0.2% от БВП, в т.ч. текущи разходи 62.2 млн.лв. и капиталови разходи 0.3 

 
6 Проектът е изготвен от МФ за целите на консолидираната програма 
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млн.лв. и са предназначени за местата за лишаване от свобода и Главна дирекция 
“изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието.  

 
От общия обем на разходите е осигурено финансирането на работните заплати на 4 978 
щатни бройки, като е спазена общата методика за определяне на заплатите във всички 
бюджетни дейности за 2003 г. 
 
По проектобюджета за 2003 г. са включени като нов разход средства по фонд “Безработица” 
за осигуряване на кадрови военослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили и на 
държавните служители – офицери, сержанти и граждански лица по Закона на 
Министерството на вътрешните работи. 

 
 

1.3. Образование 
 
 

2001 2002 2003
Отчет Програма Проект

III. ОБРАЗОВАНИЕ 1 192,4 1 271,3 1 353,5
% от БВП 4,0% 3,8% 3,8%
% от Общо разходи 9,9% 10,0% 9,9%
% от Нелихвените разходи 10,9% 10,9% 10,6%

 
 

Средствата за образование възлизат на 1 353.5 млн.лв., в т.ч. 66.2 млн. лв. капиталови 
разходи, което представлява 3.8 % от БВП, т.е. като относителен дял към БВП няма 
изменение спрямо 2002 г. Следва да се има предвид обаче това, че поради започнатата през 
2002 г. оптимизация на структурите и извършените реални съкращения (незаложени в 
ЗДБРБ за 2002 г.) средствата за тази сфера са  много по-високи. За сравнение в Закона за 
държавния бюджет за  2002 г. общо средствата за образование  възлизат на 1 271.3 млн.лв., 
в т.ч. 26.7 млн.лв. за капиталови разходи. 
 
Министерството на образованието и науката започна преструктуриране на училищната 
мрежа през 2002 година, което ще продължи и през следващата година, при запазване на 
високото качество на учебно-възпитателния процес. Предложените мерки от страна на 
Правителството на Република България и план за преструктуриране на образованието 
създават условия за прилагане на нов модел на управление на ресурсите в образованието, 
при съблюдаване на нови ценности, а именно рационалност, икономичност, ефективност и 
качество. 
 
В общините разработването на бюджета за дейностите от функция “Образование” за 2003 
година се извърши в съответствие с новите постановки в Концепцията за финансова 
децентрализация и Програмата за нейната реализация. 
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Дейностите, финансирани чрез общинските бюджети бяха разделени на държавни и 
общински. Определени бяха стандарти за численост на персонала на държавните дейности, 
финансирани от общинските бюджети и стандарти за издръжка на същите.  
 
Разходният таван за дейностите от образованието, които са в общините и са държавна 
отговорност без капиталови разходи възлиза на 630.2 млн.лв. В тази сума са включени 
допълнително 1.8 млн.лв., с цел цялостно осигуряване на одобрените стандарти за издръжка 
и 6.1 млн.лв. за нов учебен план. 
 
За общинските дейности финансирани от общинските бюджети са разчетени 88.7 млн.лв. 
Общо за функция “ Образование” за дейностите, финансирани от общинските бюджети, са 
разчетени средства по бюджет 2003 г. в размер на 763.7 млн.лв., в т. ч. 44.4 млн. лв. за 
капиталови разходи.   
 
Във връзка с уеднаквяване на световните и българските образователни стандарти започва 
оптимизиране на дейностите по изпълнение на Проект “ Модернизация на образованието “, 
финансиран от Световната банка.   
 
В изпълнение на Решение № 520 на Министерския съвет  от 2002 г. бяха одобрени разходни 
тавани по бюджета на първостепенните разпоредители и субсидии/трансфери за проектите 
на самостоятелните бюджети за 2003 г. 
 
Само за функция “Образование” в Министерството на образованието и науката за 2003 г. са 
предвидени средства  в размер на 178.9 млн. лв., с ръст 6.7 % спрямо Закона за бюджета за 
2002 година. За държавните висши училища, като второстепенни разпоредители с 
бюджетни кредити в състава на Министерството на образованието и науката,  са 
предвидени разходи в размер 297.5 млн. лв., при разходен таван 283.6 млн. лв. и трансфер 
211.6 млн. лв. при одобрен трансфер с посоченото по –горе решение – 196.1 млн. лв. 
 
Ръстът на субсидията за 2003 г. е 9.7 % спрямо уточнения план за 2002 г. и 7.9 % спрямо  
приетия трансфер за висшите училища в съответствие с Решение № 520 на Министерския 
съвет от 1 август 2002 година. 
 
Общо за Държавните висши училища, включително и тези които се финансират чрез 
бюджета на Министерството на отбраната са предвидени средства в размер на 315.9 млн. лв. 
при определен разходен таван 289.2 млн. лв. 
 
За следващата година субсидията е разработена на база на диференцирани нормативи по 
професионални направления за студентите в първи и втори курс, съгласно разпоредбите на 
чл. 91 от Закона за висшето образование и Постановление № 162 на Министерския съвет от 
20 юни 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за 
един студент по професионални направления, като нормативът е осигурен 100 % със 
субсидия от бюджета.  
 
Осигурените средства за социално-битови разходи на студентите са в размер на 45.2 
млн.лв., в т.ч. за студентските общежития и столове, за обезщетения по Закона за семейните 
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помощи за деца, за здравноосигурителни плащания, съгласно Закона за здравното 
осигуряване. Нарастването на средствата за стипендии е с 8 %, колкото е нарастването на 
студентските такси. 

 
 

1.4. Здравеопазване 
 
 
 

2001 2002 2003
Отчет Програма Проект

IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 1 196,0 1 322,3 1 415,6
% от БВП 4,0% 4,0% 4,0%
% от Общо разходи 10,0% 10,4% 10,4%
% от Нелихвените разходи 11,0% 11,3% 11,1%

 
 

В проекта за консолидиран държавен бюджет за 2003 г. се залагат разходи за 
здравеопазване в размер на 1 415.6 млн.лв., което представлява 4.0 % от БВП, при 1 322.3 
млн.лв. за 2002 г. или 4.0% от БВП.  Целта е в тази финансова рамка да се осигури 
нормалното функциониране на системата на здравеопазване, да се постигне по-добра 
координация и мобилизиране на ресурсите и отговорностите за здравната реформа между 
Националната здравноосигурителна каса, Министерството на здравеопазването, общините и 
останалите ведомства, към които има лечебни заведения.  
 
При определянето на разходите за здравеопазване са взети  предвид параметрите на 
макрорамката за държавния бюджет и приоритетите на държавната политика в областта на 
здравеопазването, както и резултатите от досегашния ход на здравната реформа.  
 
Предприетите мерки  към радикална промяна на начина на финансиране на 
здравеопазването през последните три години ще продължат и през 2003 г., съобразно 
етапите на здравната реформа, предвидени в здравната стратегия в дългосрочен план. 
 
И през  2003 г. ще се запазят в определена степен ангажиментите на държавата, респ. 
Републиканския бюджет по отношение финансирането на болничната помощ, независимо, 
че голямата част от болниците  са преобразувани в търговски дружества, съгласно 
изискванията на Закона за лечебните заведения и получават субсидия за осъществяване на 
здравна дейност въз основа на едногодишен договор с финансиращия орган. Целта е  
болниците да се адаптират постепенно към новия начин на заплащане на болничната помощ 
и да не се допуснат  сътресения в системата както и в равнището на здравното обслужване 
на населението. Участието на  Националната здравноосигурителна каса във финансирането 
на лечебните заведения се предвижда да бъде в размер на 34 на сто от общите  разходи за 
болнична помощ през 2003 г., и ще се осъществява в зависимост от обема извършена 
дейност и  достигнати индикативни показатели за качество на оказаната медицинска помощ, 
залегнали в Националния рамков договор за 2003 г. 
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Разпределението на разходите по основни бюджети е както следва: 
 

В проекта за републиканския бюджет са предвидени 508.6 млн.лв.  за финансиране на 
разходите, свързани с основните системи на общественото здравеопазване и дейността 
на  лечебните заведения към Министерството на здравеопазването, Министерството на 
транспорта и съобщенията, Министерския съвет, Министерството на труда и 
социалната политика и Министерството на отбраната.  Капиталовите разходи са 43.1 
млн.лв. 

• 

• 

• 

• 

Чрез бюджета на Министерството на здравеопазването ще бъдат осигурявани 
скъпоструващи, животоспасяващи и животоподдържащи медикаменти и консумативи, 
ще се финансират приоритетни национални здравни програми, приети с Решения на 
Министерския съвет, като част от националната здравна политика, /Национална 
програма за борба със сърдечно-съдовите заболявания; Национална стратегия за 
онкологичен скрининг; Национална програма за борба с туберкулозата, Национална 
програма за профилактика и контрол на СПИН и др. /, както и всички останали 
дейности, свързани с общественото здравеопазване. За лечебните заведения, 
финансирани от бюджета на Министерството на здравеопазването са предвидени 258.4 
млн.лв. субсидии за болнична помощ . 
Национална здравноосигурителна  каса - предвидени са 666 млн. лв.  разходи за 
здравноосигурителни плащания, при 487 млн.лв. за 2002 г.или абсолютно увеличение 
от 179 млн.лв., което чувствително ще подобри финансирането  чрез НЗОК, особено за 
болнична помощ. Разпределението на здравноосигурителните плащания е както следва: 

 
                           за доболнична помощ    -   265 млн.лв. 
                        за болнична помощ        -   200 млн. лв. 
                        за лекарствени средства -   201 млн. лв. 
 

Здравеопазване в общините - предвидените разходи за здравеопазване в общините са 
в размер на 143.1 млн.лв., от които 4.8 млн. лв. капиталови разходи. В изпълнение на  
Програмата за фискална децентрализация, с която се цели усъвършенстване правата и 
отговорностите на държавата и общините при предоставяне на публични услуги на 
населението се разграничиха държавните от общинските дейности в тази сфера. През 
2003 г. държавните дейности в здравеопазването са общинските лечебни заведения за 
болнична помощ, преобразувани  в търговски дружества /без болниците за долекуване 
и рехабилитация/ издръжката на персонала, зает в ученическото здравеопазване и на 
персонала в детските ясли. 

 
В изпълнение на приетите стандарти за издръжка на държавните дейности по 
здравеопазване са предвидени 107.3 млн.лв. (4.8 млн.лв. капитални), от които 69.0 млн.лв. 
са субсидии за лечебните заведения за болнична помощ и 33.5 млн.лв. са  за останалите 
държавни отговорности – ученическо здравеопазване и детски ясли. Предвидените разходи 
за общински  дейности са в размер на 35.9 млн.лв. 
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Графика: Дял на разходите за болнична помощ според източника 
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                        1.5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи: пенсии, социални 
помощи и обезщетения, работи и служби по социалното осигуряване и заетостта. 
 
Функцията е отражение на политиката на правителството към най-чувствителната към 
негативите на преструктуриращата се икономика част на населението. Едновременно с това 
представлява важна част от стремежа за преструктуриране на публичните финанси. 
 
Функцията обхваща изплащането на пенсиите7, помощите и службите осигуряващи 
социалните грижи. 
 
За 2003 година по тази функция са предвидени общо разходи в размер на 4 905.2 млн.лв. 
или  13.9 на сто спрямо БВП (при 13.1 на сто за 2002 г.).  
 
Голямото нарастване на разходите се дължи на одобрената с протоколно решение на МС - 
№ 38 от 26 септември 2002 година програма за въздействие върху пазара на труда “От 
социални помощи към осигуряване на заетост”, за която бяха предвидени общо 217.6 млн. 
лв. 

 

                                                 
7 Разходите за пенсии са подробно описани в предходната част 
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2001 2002 2003
Отчет Програма Проект

V. СОЦИАЛНО ОСИГ-НЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ (A+Б+В) 4 026,0 4 341,1 4 905,2
% от БВП 13,6% 13,1% 13,9%
% от Общо разходи 33,5% 34,3% 36,0%
% от Нелихвените разходи 36,9% 37,2% 38,4%

  А. ПЕНСИИ 2 702,0 2 881,8 3 122,7
% от БВП 9,1% 8,7% 8,8%
% от Общо разходи 22,5% 22,8% 22,9%
% от Нелихвените разходи 24,8% 24,7% 24,5%

  Б. СОЦ.ПОМОЩИ,ОБЕЗЩЕТ.И ДР.ЗДР.-ОСИГ.Р-ДИ (ВНОСКИ) 1 083,0 1 264,4 1 535,9
% от БВП 3,7% 3,8% 4,4%
% от Общо разходи 9,0% 10,0% 11,3%
% от Нелихвените разходи 9,9% 10,8% 12,0%

  В. РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНОТО
      ОСИГУРЯВАНЕ И ЗАЕТОСТТА 241,1 194,9 246,6
% от БВП 0,8% 0,6% 0,7%
% от Общо разходи 2,0% 1,5% 1,8%
% от Нелихвените разходи 2,2% 1,7% 1,9%

 
 

Активната политика на пазара на труда за периода 2002–2005 г.8 
 
Чрез политиката в областта на заетостта се цели увеличаване на устойчивата  заетост в 
реалния сектор, повишаване гъвкавостта на пазара на труда, развитие на вторичния пазар на 
труда, насочен към социалноикономическа интеграция на рисковите групи, повишаване 
качеството на човешките ресурси, институционално укрепване и повишаване капацитета на 
организациите обслужващи пазара на труда, мониторинг и оценка на ефектите от 
приложението на програмите и мерките за заетост. 
 
Стълб І  Подобряване пригодността за заетост  
Борбата с младежката безработица включва продължаване на субсидирането на заетостта на 
младежи съгласно разпоредбите на ЗНЗ и развитие на програмите за образователна и 
трудова  реализация и предотвратяване на продължителната безработица. Включват се нови 
програми за заетост на младежи с висше образование в публичната администрация, за 
стимулиране на предприемачеството сред младежите и за компютърно обучение на 
младежи. Целта е да се предложи нов старт на младежите и да се намали престоя им на 
пазара на труда. Те трябва да получат възможност за начален трудов стаж, който е най-
честото поставяно условие от работодателите при наемането на персонал. 
 
Намаляване продължителността на безработицата  посредством нов подход за стимулиране 
на заетостта: чрез системите за обезщетения, данъци и социални помощи. Предоставяне 
възможност на лицата на социално подпомагане да се спасяват от “капана на бедността”, 
като заработват трудови възнаграждения вместо да получават минимални помощи.  
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8 Разпределението е направено по стълбовете на Европейската стратегия за заетост. 



Насърчаване на неактивните лица да търсят и започват работа чрез мерки за повишаване на 
тяхната конкурентоспособност на пазара на труда. 
 
Включват се програми и мерки на политиката за активно остаряване с цел преодоляване 
негативната нагласа към по-възрастните работници и възможности за пълноценно 
използване на техния опит. Особено важни са програмите за повишаване на капацитета на 
тези работници.  
 
Развиване на умения, необходими за новия пазар на труда, в контекста на ученето през 
целия живот. Продължава действието на програмите за ограмотяване, квалификация и 
заетост, но стартират и нови програми за  обучение на младежи, обучение в 
предприемачество и др. 
 
Стълб ІІ Развитие на предприемачеството и разкриване на работни места 
Улесняване стартирането и развитието на бизнес чрез достъп на фирми и безработни лица 
до свободни финансови ресурси. Повторно кредитиране при облекчени условия. Развитие 
на мрежата от бизнес-центрове и бизнес-инкубатори и услугите предоставяни от тях. 
Прилагане на нови данъчни стимули при разкриване на нови работни места. 
Регионални и местни действия за заетост – идентифициране на потенциала за създаване на 
работни места на местно ниво. Обучение с цел повишаване капацитета на комисиите по 
заетостта за разработване и осъществяване на регионални стратегии за заетост. 
 
Стълб ІІІ Насърчаване на адаптивността на бизнеса и на заетите в него 
Подпомагане адаптивността на заетите в предприятията, като компонент на ученето през 
целия живот. Организиране и провеждане на обучение на заети лица. Стартиране на 
програми за заетост в традиционни местни занаяти и производства. Въвеждане на данъчни 
стимули за вътрешнофирмено обучение. Разширяване на достъпа до обучение за заети лица, 
организирано от Агенцията по заетостта. Развитие на гъвкавите форми за заетост.   
 
Стълб ІV Укрепване на политиките за равни възможности при жените и мъжете 
Джендър-подход  и борба с джендър различията като се осигурява участие на жените в 
програмите за заетост пропорционално на техния дял в общия брой безработни, поощряване 
предприемачеството сред жените. Съвместяване на работа и семеен живот чрез гъвкави 
форми на заетост и подходящи форми на обучение. 
 
Провеждането на политиката по тези стълбове има следните очаквани резултати: 

- Осигуряване на постоянна заетост за 234 724 лица през 2003 г. 
- Осигуряване на временна заетост за 74218 лица през 2003 г. 
- Включване във видовете обучение за професионална квалификация на над 80 000   
безработни лица. 
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Социални помощи и обезщетения 
 

Социалните помощи и обезщетения се разпределят основно в бюджетите на 
Министерството на труда и социалната политика, бюджета на Държавното обществено 
осигуряване, висшите училища и общинските бюджети. 
 
За тази група разходи на консолидирана база са предвидени общо 1 535.9 млн.лв.   
 
Отделните видове разходи по бюджета на МТСП са както следва: 
 

В съответствие с политиката на правителството за изграждане на по-добре 
функциониращ пазар на труда, който да осигури по-висока степен на заетост на 
трудоспособното население в проектобюджета на Министерство на труда и социалната 
политика са предвидени средства  в размер на 304 млн.лв., от които 217.7 за 
националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” и за 
останалите програми 86.3 млн.лв.  

• 

• 

• 

• 

• 

Предвидени са и целеви помощи за енергийна защита -  110 млн. лева съгласно чл.15 от 
ППЗСП.  
За изпълнение на  Закона за семейните помощи за деца са предвидени  87.2 млн.лв. за 
изплащане на социални помощи на неосигурени родители.  
За социални помощи за системата на гарантирания минимален доход са предвидени 
100.6 млн. лв. за 2003 година.  
За помощи по ЗРСИИ в бюджета на фонд “Рехабилитация и социална интеграция” за 
2003 година са предвидени разходи в размер на 16 млн. лв. 

 
За 2003 година в общинските бюджети се предвиждат 20 млн.лв. разходи за 
здравноосигурителни вноски на социално подпомагани граждани. Голяма част от разходите 
са прехвърлени от бюджета на общините в бюджета на МТСП  - 334.9 млн.лв. Горната 
промяна е свързана с планираното на Проекта на закон за изменение и допълнение на 
Закона за социално подпомагане и създаване на Агенция за социално подпомагане, като 
държавен орган за изпълнение на политиката в областта на социалното подпомагане и 
социалните грижи. Съществен нов момент при планирането на общинските бюджети за 
2003 година е приемането на стратегия за фискална децентрализация и разделянето на 
разходните дейности на държавни и общински. 
 
В останалите министерства общо за тази група разходи са предвидени 19.4 млн. лв.  
 
Разпределението по отделни министерства е както следва: 
  -по бюджета на Министерския съвет – 18.2 млн..лв. за здравни осигуровки на 
бежанците в Р България. 

-по бюджета на Министерство на правосъдието – здравни осигуровки на лишените 
от свобода. В размер на 0.6 млн.лв. 
  -по бюджета на Министерство на образованието и науката общо 0.6 млн.лв. за 
здравно осигурителни вноски за децата настанени в домове за деца и юноши и за помощи 
по Закона за семейните помощи за деца за учащи майки в средното образование. 
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В бюджета на висшите училища за 2003 година са предвидени общо 13.9 млн.лв. които 
са определени за здравни осигуровки на  студенти – 11.7 млн.лв. и за помощи по Закона за 
семейни помощи за деца – 2.2 млн.лв. за родители студенти. 

 
 

Помощи и обезщетения по бюджета на държавното обществено осигуряване. 
 
За 2003 година по бюджета на ДОО са планирани 578.1 млн.лв. Към тази група  се включват 
и разходите за здравноосигурителните вноски за пенсионерите и за безработните лица  в 
размер на  200.3 млн. лв. /171 млн. лв. за пенсионерите и 11.4 млн.лв. за безработните лица, 
и 18 млн.лв. за здравни осигуровки на деца до 18 годишна възраст/. Общо за 2003 г. за 
социални помощи и обезщетения по КЗОО  се предвиждат средства  в размер на 778.5 
млн.лв. или 19,9 на сто от всички разходи по бюджета на ДОО. 
 
В разходите по КЗОО са включени основно разходите за обезщетения при временна 
неработоспособност, разходите за обезщетения при безработица, разходите по Закона за 
семейните помощи за деца и разходите за месечни добавки по ЗЗРСИИ. 
  
Разходите за обезщетенията при безработица за 2003 г. са предвидени да бъдат в размер 
на 192 млн.лв. Те са планирани с очакван брой безработни, на които ще се плаща 
обезщетение, а именно 143 955 души и среден месечен размер на обезщетението 116,00 лв. 
/при минимален размер на обезщетението 70 и максимален – 140 лв. месечно/. 
  
Средства по Закона за семейни помощи за деца – 171.8 млн. лв. /в това число еднократни 
помощи при раждане –   9.2 млн. лв. за 47 084 родени деца; месечни помощи за деца към 
заплатите – 150.8 млн. лв. за 843 725 деца и месечни помощи за деца към пенсиите – 11.8 
млн. лв. за 59 106 деца/. Разходите са изчислени по действащите нормативи на Закона за 
семейните помощи за деца през  2002 г. – 15,00 лв. месечно и при повишен таван на дохода 
на член от семейството от 150 лв. на  200 лв. за придобиване право за такава помощ. 
 
За група “Разходи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта” през 
2003 година се предвиждат средства в размер общо 257.8 млн.лв. при 194.9 млн.лв. спрямо 
2002 година. От тази група разходи се финансира издръжката на Агенцията по заетостта, 
Администрацията на НОИ, Националната служба за социално подпомагане и общинските 
служби за социално подпомагане, за които се предвижда да преминат към бъдещата 
Агенция за социално подпомагане и Дома на културните дейци към Министерство на 
културата. Предвижда се разходите за общините за държавни дейности, финансирани чрез 
общинските бюджети да са в размер на 65.9 млн.лв., в съответствие със стандартите за 
издръжка, одобрени с РМС №612/02 в пълен размер. С тях се осигуряват издръжката на     
17 446 броя численост на персонала в общинските служби за социално подпомагане.  
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1.6. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 
опазване на околната среда 

 
 

2001 2002 2003
Отчет Програма Проект

 VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО,
       КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 506,7 328,1 672,8
% от БВП 1,7% 1,0% 1,9%
% от Общо разходи 4,2% 2,6% 4,9%
% от Нелихвените разходи 4,6% 2,8% 5,3%

 
 

Общите нелихвени разходи по проекта на консолидирания държавен бюджет за функцията 
за 2003 г са 672.8 млн.лв. и представляват 1.9 % от БВП, от които 332.0 млн.лв. са за текущи 
нелихвени разходи и 340.8 млн.лв. са капиталови разходи. Тези средства са предназначени 
за: 
 
Министерства и ведомства –93.2 млн.лв. Тук се включват: 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството – 64.7 млн.лв.  • 
• 
• 
• 

Министерството на околната среда и водите - 19 млн.лв.  
Националния компенсационен жилищен фонд към Министерския съвет – 0.2 млн.лв. 
Министерството на труда и социалната политика хил.лв.- 9.3 млн.лв. 

 
Със средствата по функция “Жилищно строителство, благоустройство, комунално 
стопанство и опазване на околната среда” ще се обезпечат следните дейности в 
министерствата и ведомствата: 

-  Водоснабдяване, канализация и геозащита ; 
- Упражняване на  контрол върху спазването на Закона за устройството на 

територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му при строителството и 
проектирането; превантивен и последващ контрол за недопускане на незаконното 
строителство, констатиране и премахване на последиците от него; 

- Създаване, поддържане  и прилагане на  кадастъра на територията на страната ; 
- Цялостно обезпечаване средствата за работна заплата и социално осигурителните 

плащания за щатните бройки, вкл. и новите  щатни бройки за басейновите дирекции; 
- Опазването и защитата на природните компоненти от замърсяване и увреждане, 

контрол върху оперативната дейност на РИОПС, контрол на опасните химически вещества 
и препарати ; 

- Управление и контрол на защитените територии и опазване на биологичното 
разнообразие; 

- Благоустройството на читалища към Министерството на труда и социалната 
политика; 

-  Издръжката на Националния компенсационен жилищен фонд към Министерски съвет. 
 
Взети са предвид извършените през настоящата година изменения в Правилника за 
устройството и дейността на  МОСВ за създаването на нови структури и тяхното 
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предстоящо попълване през следващата година с нова численост, което от своя страна е 
свързано с потребност от средства за работни заплати и социално осигурителните 
плащания, както и от оборудване на работни места и свързаните с тях материали, 
консумативи и т.н. 
 
Общини  – 327.7 млн.лв., вкл. 35 млн.лв. трансфер от агенция “Пътища”. С тези средства 
ще се финансират дейностите по управление, контрол и регулиране на жилищното 
строителство, териториалното развитие и опазване на околната среда в общините. Също 
така дейностите по озеленяване, чистота, водоснабдяване и канализация.  
 
По централния бюджет за тази функция са предвидени 21 млн.лв., по Националния фонд – 
230.9 млн.лв.  Средствата от Европейския съюз са предназначени главно за капиталови 
разходи. 

 
 

1.7. Почивно дело, култура и религиозни дейности 
 
 

Функцията обхваща дейностите, свързани с почивното дело, физическата култура и спорта, 
туризма, културата и религиозните дейности. 
 

2001 2002 2003
Отчет Програма Проект

VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И
      РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ 217,4 232,2 227,5
% от БВП 0,7% 0,7% 0,6%
% от Общо разходи 1,8% 1,8% 1,7%
% от Нелихвените разходи 2,0% 2,0% 1,8%

   КУЛТУРА 196,3 211,1 204,4
% от БВП 0,7% 0,6% 0,6%
% от Общо разходи 1,6% 1,7% 1,5%
% от Нелихвените разходи 1,8% 1,8% 1,6%

  ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
  (ПОЧИВНО ДЕЛО, СПОРТ, ТУРИЗЪМ, РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО) 21,1 21,1 23,1
% от БВП 0,1% 0,1% 0,1%
% от Общо разходи 0,2% 0,2% 0,2%
% от Нелихвените разходи 0,2% 0,2% 0,2%

 
 

Общо разходите за група “Почивно дело” се предвижда за 2003 г. да бъдат в размер на 5.7 
млн.лв., от които за издръжка на почивните бази към министерствата и ведомствата – 4.8 
млн.лв., за издръжка на почивни станции  към общините – 0.9 млн.лв.  и централен бюджет 
– 0.03 млн.лв. 
 
В консолидирания проектобюджет за 2003 год. по група “ Физическа култура и спорт” са 
разчетени  общо 10.8 млн.лв. 
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В проекта на бюджет на Министерския съвет, респективно за Държавна агенция за 
младежта и спорта /ДАМС/, преобразувана от 01.8.2002 г. в Министерство на младежта и 
спорта /ММС/ са предвидени 5.8 млн.лв. Това са  целеви средства за подпомагане на спорта 
в изпълнение на § 11, ал.3 по Закона за хазарта и чл.57а от ЗФВС, които представляват 
очакваните за 2002 г. средства, като постъпление в приход на бюджета през 2002 г. на 
основание чл.2а от ЗКПО от Български спортен тотализатор /очаквани постъпления 72 млн. 
лв./.  
 
В рамките на тези средства се осигурява  подпомагане на училищния и студентския спорт в 
специализираните училища,  социално подпомагане на спортисти и спортисти инвалиди, 
подпомагане на талантливи деца и юноши. Средства са предвидени за подготовка на 
български спортисти за участие в олимпийските игри, както и средства за осигуряване на 
медикаменти и реактиви  за допинг контрола.    
 
В изпълнение на чл.9, ал.3 от Закона за хазарта и чл.59б от Закона за физическото 
възпитание и спорта, финансирането на дейността на спортни организации и  през 2003 г. 
основно ще се извършва на базата на договори от средства набрани в специална 
набирателна сметка по чл.50 от Закона за устройството на държавния бюджет, от 
постъпленията на Български спортен тотализатор, чрез бюджета на Министерство на 
младежта и спорта.  
 
В изпълнение на Постановление  № 129 на Министерския съвет от 2000 г. за  определяне на 
минимални диференцирани размери на парични средства за физическо възпитание и спорт, 
които се осигуряват от държавния бюджет за 2003 г. са предвидени средства в размер на 2.1 
млн.лв. Тези средства се предоставят целево на базата на одобрени спортни проекти.  
 
За подпомагане на спорта в общинските бюджети са предвидени средства за текущи 
разходи в  размер на 3.1 млн. лв. С тези средства се финансират специализираните спортни 
школи и  спортни бази за масова физкултура  на територията на общините в страната. 
 
Общо разходите в консолидирания проектобюджет по група “Туризъм” за 2003 г. са размер 
на 4.9 млн. лв., от които: 

За осигуряване дейността на новосъздадената с чл. 9, ал. 1 от Закона за туризма 
Изпълнителна агенция за национална   туристическа реклама и информация – 4.5 млн. 
лв.  

• 

• 

• 

За подпомагане дейността на организации с нестопанска цел са предвидени 0.1 млн. лв. 
Тези средства ще отидат за подпомагане дейността “Пътна помощ” към Съюза на 
българските автомобилисти (поддръжка на автомобилите на пътна помощ, горива и 
материали за тях, подмяна на указателни табели, радио-връзки и др., свързани с 
дейността на пътна помощ и за подпомагане дейността на Български туристически 
съюз  (поставяне и поддържане на хиляди километри туристическа маркировка между 
туристическите хижи, спални и заслони, осигуряване на радиовръзки, финансиране на 
целеви програми  по републикански и международен спортен календар. 
За подпомагане развитието на туризма на общинска територия, по бюджетите на 
общините за 2003 г. са предвидени 0.3 млн. лв., които ще се отпускат по решение на 
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общинските съвети като разходи под формата на субсидия от нефинансови 
предприятия за текуща дейност. 

 
Общо разходите в консолидирания проектобюджет по група “Култура” за 2003 г. са в 
размер на 204.4 млн.лв. Тези разходи ще бъдат разпределени по следните бюджети: 
 

Министерства и ведомства в размер на 147.1 млн.лв. и включват публичните разходи 
за културните институти към Министерството на културата – 41.2 млн.лв., Българско 
национално радио – 33.6 млн.лв., Българска национална телевизия – 65.9 млн.лв., 
териториалните архивни звена към Главно управление на архивите при МС- 4.2 
млн.лв., инвестиционни разходи за социални проекти и програми към Министерство на 
труда и социалната политика – 2 млн.лв., Музей на образованието към Министерство 
на образованието и науката – 0.1 млн.лв. 

• 

• 

• 

За общините общо в размер на 53.0 млн.лв. (без капиталови разходи), като за 
делегираните от държавата културни дейности – 23.2 млн.лв. и предвидени разходи за 
общински културни дейности – 25.0 млн.лв. 
Централен бюджет – 3.5 млн.лв., които ще отидат за субсидии за БТА за отразяване на 
културни събития по Закона за закрила и развитие на културата, за подпомагане съюза 
на народните читалища и за археологически разкопки и за ремонт на читалищни сгради 
по Закона за народните читалища.   

 
Общо разходите, предвидени за група “Религиозно дело” за 2003г. са в размер на 1.6 
млн.лв. Средствата са предназначени за подпомагане на религиозни организации, 
регистрирани официално в страната, съгласно Закона за изповеданията и преди всичко за 
възстановяване на храмове и манастири в страната, както и за подпомагане на българските 
църковни общини зад граница, в т.ч. и за поддръжка на българските културно-исторически 
паметници в Турция и Румъния.  Предвиждат се средства за  подпомагане издръжката на 
музея “Рилска Света Обител”. 

 
 

1.8. Икономически дейности и услуги 
 

Тази функция отразява взаимоотношенията на бюджета с реалния сектор и ангажимента на 
правителството по извършване на структурните реформи. Във функцията се отразяват 
икономическите взаимоотношения между публичния и реалния сектор, като финансирането 
на агенциите, осъществяващи управлението е показано в общо държавни служби. Основен 
механизъм на тези взаимоотношения са програмите по финансиране и субсидиране на 
отделните подотрасли. 
 

2001 2002 2003
Отчет Програма Проект

VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ  И УСЛУГИ 1 328.5 1 558.8 1 488.3
% от БВП 4.5% 4.7% 4.2%
% от Общо разходи 11.1% 12.3% 10.9%
% от Нелихвените разходи 12.2% 13.4% 11.7%  
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С проекта на държавен бюджет за 2003 год. на консолидирана основа са предвидени 
разходи по група “Минно дело, горива и енергия” в размер на 74.5 млн.лева, в т.ч. текущи 
разходи – 66.2 млн.лева и капиталови разходи – 8.3 млн.лева 
 
Средствата за текущи разходи по група “Минно дело, горива и енергия” предвиждат и 
финансиране дейността на двата фонда, които се създават от 01.01.2003 година със Закона 
за безопасно използване на ядрената енергия, към Министерството на енергетиката и 
енергийните ресурси, а именно: фонд” Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения” и 
фонд “Радиоактивни отпадъци”. Съгласно РМС №520 от 2002 г. разходния таван за 
извеждане на ядрени съоръжения е 17 млн.лв. 
 
Общо разходите за група “Минно дело, горива и енергия” за 2003 г. представляват 0.2 % от 
БВП. 

 
Енергетика 

 
Енергийният отрасъл в средносрочен и дългосрочен период ще се развива съобразно 
действията и мероприятията, заложени в Енергийната стратегия, приета с РМС № 
279/11.05.2002 г. 
 
Осигуряването на финансова стабилизация, преструктуриране и рехабилитация на 
топлофикационния сектор и въгледобива е свързано с реализирането на Стратегията  и 
ефективната разходна политика и управление на бюджетните средства в тази област. 
 
През периода 2003 г. – 2005 г. предстоят увеличения на цените на топлоенергията за 
населението, така че в края на периода да се преустанови субсидирането на 
производителите. С бюджета се залагат субсидии за текуща производствена дейност на 
енергийните предприятия в размер на 48 млн.лв., от които 45 млн.лв. за производство на 
топлинна енергия и 3 млн.лв. за въгледобив. Субсидиите като форма на държавно 
финансово подпомагане са нотифицирани пред Комисията за защита на конкуренцията, 
като държавна помощ съвместима със Закона за държавните помощи. Размерът на 
средствата, предназначени за топлоснабдяване е съобразен и с ангажиментите, произтичащи 
от Проекта за рехабилитация на топлопреносната мрежа на “Топлофикация София” ЕАД по 
Заемно споразумение с ЕБВР. 
 
Ограничените субсидии във въгледобива  целят подпомагане на подземните минни обекти в 
моноиндустриалните райони, в които няма друг поминък и закриването им би довело до 
социално напрежение и много по-големи разходи, свързани с ликвидационните дейности. 
Продължават и процесите на приватизация и подготовка за приватизация на 
жизнеспособните дружества успоредно с подготовката на концесионни договори в резултат 
на което необходимостта от субсидии ще отпадне до края на 2005 г. 
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Финансиране на програми за техническа ликвидация и саниране на околната  
среда в минното дело 

 
В съответствие с политиката на Правителството за преструктуриране и създаване на 
жизнеспособни дружества в миннодобивния  отрасъл, както и за възстановяване на 
нарушеното екологично равновесие и формиране на нова среда при водене на 
миннодобивните работи от бюджета се финансират мероприятия свързани с: 
 

Изпълнението на ПМС № 140/1992г. за преструктуриране на рудодобива и поетапно 
закриване на неефективните производствени мощности; 

• 

• 

• 

Изпълнението на ПМС 74/ 1998г. за ликвидиране последствията от добива и 
преработката на уранова суровина; 
Изпълнението на ПМС № 195/2000г. за техническа ликвидация, консервация и 
прекратяване или ограничаване на вредните последици при прекратяването или 
ограничаването на производствената дейност във въгледобива. 

 
Средствата от бюджета за тази цел са разпределени по години и дейности както следва:                        

                         
 Дейности  

млн.лв. 
2003 г. 2004 г. 

прогноза 
2005 г. 
прогноза 

Рудодобив 11.0 17.0 10.6 
Уранодобив 3.0 7.0 5.5 
Въгледобив 14.0 25.4 21.7 
ОБЩО 28.0 49.4 37.8 
  

Предвид на ограничените възможности на бюджета техническата ликвидация ще се 
осъществява по оптимизирани работни проекти, приети от съответните специализирани 
експертни съвети. 

 
 
Транспорт 

 
С проекта на държавен бюджет за 2003 год. на консолидирана основа са предвидени 
разходи по Група “Транспорт и съобщения” в размер   на 680.4 млн.лева. Общо разходите 
за Група “Транспорт и съобщение” за 2003 г. представляват 1.9 % от БВП. 
 
С така предвидените средства по група “Транспорт и съобщения” с проектобюджета за 2003 
година се осигурява финансиране на дейностите в общините и Министерство на транспорта 
и съобщенията, Изпълнителна агенция “Пътища” към Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството и за Комисия за регулиране на съобщенията. 
 
Приоритет на държавната подкрепа в отрасъла е участието във финансиране на ремонта и 
развитието на железопътната инфраструктура, задължителните обществени превозни 
услуги, както и покриване на част от разходите на вътрешноградския транспорт и този в 
слабо населените планински и гранични райони в страната. Държавната подкрепа за тези 
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дейности е предвидена в бюджета в съответствие с чл. 25 и чл. 52  от Закона за 
железопътния транспорт и § 4 от Заключителните разпоредби от Закона за автомобилните 
превози. 
 
Субсидиите в железопътния транспорт ще се предоставят на железопътните оператори и 
същите ще имат плавна тенденция на намаляване от 70 млн.лв. за 2003 г. на 50 млн.лв. за 
2005 г. В тях е разчетен размера на таксите, които се заплащат за ползване на обектите на 
железопътната инфраструктура. 
 
Друг важен елемент в сферата на обществените услуги, за който са предвидени средства от 
държавния бюджет през 2003 г. е вътрешноградския транспорт и регионалните превози в 
слабонаселените планински и гранични райони в страната. Средствата за тази цел следват 
тенденция на ограничаване, като за 2003 г. са предвидени 17 млн.лв. или с 4.5 млн.лв. по-
малко от предходната година, а през следващите години субсидията ще намалява с 2 млн.лв.  
 
Субсидиите, които се предоставят понастоящем са съобразени с възможностите  на 
републиканския бюджет и покриват само част от загубите от  тази дейност. 
 

 
Пощенски услуги 

 
Субсидиите се предоставят съгласно чл. 29 от Закона за пощенските услуги, като основния 
пощенски оператор получава от държавния бюджет компенсация за понесения от него 
дефицит в резултат на изпълнението на универсалната пощенска услуга на територията на 
страната. За периода 2004-2005 г. субсидията рязко намалява от 1.1 млн.лв. на 500 хил.лв., 
тъй като след 2004 г. отпада монопола за извършването на тези услуги. 
 

 
Селско стопанство 

 
От предвидените в проектобюджета за 2003 г. разходи по група “Селско стопанство, 
горско стопанство, лов и риболов” в размер на 475.4 млн. лв. са осигурени средства за 
борбата със заразни и паразитни болести; за програмата за надзор с болестта “лудата крава”; 
за събиране и унищожаване на високорискови отпадъци; за закупуване на ваксини и 
диагностикуми; за покупка на противоградови ракети за борба с градушките за 200-те 
полигона в системата на земеделието; за охрана и възпроизводство на горите; за издръжка 
на горската и ловна стража с оглед опазване на горите и дивеча; за опазване на почвата; за 
развитието на лозята; за опазване селекцията в животновъдството с оглед подобряване на 
породите; за опазване на зърното; за опазване и възпроизводство на рибата и други. В така 
предвидените разходи са включени разходите по Фонд “Земеделие” в размер на 46.9 млн. 
лв. 
 
За  осигуряване  на  премии  на тютюнопроизводителите са осигурени 101 млн.лв. за 
издръжка на фонд “Тютюн” и за целева парична подкрепа 30.0 млн.лв. 
 
Средствата за издръжка на Група “Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов” 
представляват 1.3 на сто спрямо брутния вътрешен продукт за 2003 г. Делът на разходите по 
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група “Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов” в брутния вътрешен продукт 
за 2003 г. нараства значително спрямо същия за 2002 г., който е бил 0.84 на сто. 
 
Участието на държавата във финансирането на селскостопанското производство се 
осъществява чрез Държавния фонд “Земеделие” и фонд  “Тютюн”, чието основно 
предназначение е да подпомага земеделските стопани в производството на продукция за 
пазара, инвестиции в земеделието и регулиране на производството, изкупуването и 
търговията с тютюн. Политиката за увеличаване на субсидиите в земеделието е 
продиктувана от необходимостта за стимулиране на земеделското производство с цел 
защитаване на по-големи квоти пред Европейския съюз при присъединяването ни, както и 
от значителния финансов ресурс необходим за усвояването на средствата от 
предприсъединителните фондове.  
 
Годишният трансфер от централния бюджет към ДФ “Земеделие” за 2003 г. се предвижда да 
бъде в размер на 150 млн.лв., с тенденция да нараства през следващите две години. 
 
През 2003 г. на земеделските производители ще се предоставят от ДФ ”Земеделие” 
субсидии в размер на 40 млн.лв. и за пряко премиране на тютюнопроизводителите от фонд 
“Тютюн" - 101 млн.лв., като през следващите две години тенденцията е субсидиите в 
земеделието да нарастват. 
 
През 2003 г. поземлените комисии ще се финансират чрез бюджета на Министерство на 
земеделието и горите и за целта са прехвърлени 10.3 млн.лв. от бюджетите на общините по 
неговия бюджет. 
 
С предвидените разходи по  група “Промишленост и строителство”  през 2003 година в 
размер на 0.3 млн.лева е осигурена дейността на Агенцията за малки и средни предприятия. 
 
С проекта на държавен бюджет за 2003 год. на консолидирана основа са предвидени 
разходи по група “Други дейности по икономиката” в размер на 257.6 млн.лева. Общо 
разходите за Група “Други дейности по икономиката” за 2003 г. представляват 0.7 % от 
БВП. 
 
С така предвидените средства по група “Други дейности по икономиката” с 
проектобюджета за 2003 година се осигурява финансиране на дейностите в общините, както 
и финансиране на: 

- Хранителния комплекс и издателската дейност към Народното събрание и  
“Държавен вестник” към Народно събрание – 2.6 млн.лева. 

- За издръжката на Дворци, резиденции и стопанства “Воден“ и “Искър”, 
Резиденция “Евксиноград”, издателска дейност “Център за превод и редакции” към 
Министерския съвет в размер на 5.1 млн.лв. 

- За подпомагане на поливното земеделие и ремонт на каналната мрежа към 
Министерството на земеделието и горите са предвидени 15 млн.лева. Съгласно Закона за 
водите до 2004 година държавата поема с 50% от дела на водата за поливно земеделие. 

- За издръжката на Патентното ведомство, Държавната агенция по стандартизация и 
метрология, Агенция за приватизация, Агенция за следприватизационен контрол, Български 
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институт по стандартизация , Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” и 
Изпълнителна агенция за насърчаване на търговията към Министерството на икономиката 
са осигурени – 14.4 млн.лв; 

- За финансиране на стопанската дейност в местата за лишаване от свобода към 
Министерството на правосъдието са осигурени 2.1 млн.лв.  

 
 

 
1.9. Разходи не класифицирани в другите функции 

 
 

2001 2002 2003
Отчет Програма Проект

IХ. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ 
      ФУНКЦИИ 1 144,7 1 234,1 948,6
% от БВП 3,9% 3,7% 2,7%
% от Общо разходи 9,5% 9,7% 7,0%
% от Нелихвените разходи 10,5% 10,6% 7,4%

 
 

Тук се включват разходите за лихви и резерва в бюджета за структурната реформа, 
разходите за ликвидиране последиците от стихийни бедствия и крупни производствени 
аварии. Общо разходите за тази функция са в размер на 948.6 млн.лв. или 2.7% от БВП.  
 
Най-голям дял в тази функция заемат разходите за плащанията по външни и вътрешни 
лихви (2.5% от БВП). Тези разходи са разгледани по-подробно в предходната част. 
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III.     Бюджет 2003 по отговорности 
 
 
 

За първи път в доклада към годишния закон за държавния бюджет се прави преглед на 
бюджета според неговото разпределение по първостепенни разпоредители с бюджетни 
кредити. Прегледът на Бюджет 2003 по отговорните министерства и ведомства е част от 
провежданата реформа на планиране и изготвяне на бюджета. С началото на текущата 
бюджетна процедура бяха поставени новите изисквания пред министерствата и ведомствата 
за подготовка на бюджетите им съгласно планираните от тях политики и програми през 
следващите три години. В тази връзка бяха идентифицирани следните области за преглед от 
бюджетните структури: 
 

 Политиките и програмите, залегнали в официални документи, разработени за 
съответната сфера, изпълнявани през 2001 г., както и средствата изразходвани по 
тях; 
 Политиките и програмите, чието изпълнение ще продължи и през останалите години 
от периода до 2005 г.; 
 Настъпилите промени в целите и политиките залегнали в Управленската програма на 
Правителството; 
 Виждания относно необходимостта за отпадане на някои от програмите или за 
включване на нови в периода до 2005 г.; 
 Реалния срок за изпълнението на програмите; 
 Виждания за средствата, необходими за изпълнението на програмите – текущи и 
капиталови разходи, при отчитане на източниците на финансиране; 
 Численост на персонала, необходим за изпълнението на програмите. 

 
Този начин на представяне е изключително важен, от гледна точка поемането на 
отговорност от съответните ПРБК за управлението на средствата, които са им определени с 
годишния закон за бюджета и води до повишаване прозрачността и отчетността на 
бюджетната сфера. Като следствие тази част и приложението9 към нея правят преглед на 
политиките, които ПРБК планират да реализират, техните структури и някои основни 
показатели, даващи обща представа за ведомствата.     
 
Основа в тази част на доклада е Приложение 1: Бюджет 2003 по отговорности 

 
 
1. Министерства и ведомства: 

 
Според скорошната оценка, направена от Световната банка при прегледа на публичните 
разходи не се установяват несъответствия в структурата на разходите, макар че съществуват 
някои особености при разпределението им по съответните структури. Например, докато 

                                                 
9 Приложение 1 съдържа детайлна информация за бюджетите на ПРБК за 2003 г., техните политики и някои 
основни натурални показатели 
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числеността на държавните служители е малка в сравнение с държавите-членки в процес на 
сближаване и ЕС, заетостта в образованието и здравеопазването в България е сред най-
високите в региона. 
Разпределението на разходите е направено съгласно приоритетите, определени от 
Министерски съвет по функционални области.  
 
По отношение на определянето на приоритети, политики и програми от министерствата и 
ведомствата може да се направи извода, че все още следва да се развиват техните умения в 
тази област и най-вече техния аналитичен капацитет. 
 
Едно от изискванията на Решение на МС № 96 от 19.02.2002 г. беше при разработване на 
бюджетите от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити (ПРБК) да бъде спазен 
приоритета на правителствена политика, а именно изискването за оптимизация на 
структурите в посока на тяхното редуциране. Много малък брой министерства и ведомства 
са се съобразили с това. Следната таблица представя в обобщен вид поведението на ПРБК 
спрямо това изискване:  
 
 
Таблица 
Справка за изменението в числеността на системите на ПРБК през 2003 г. 

 
 

№ Наименование на ПРБК ЗДБ 2002 
щатни 
бройки 

УП 2002 
 щатни 
  бройки 

Проект 
2003      
щатни   
бройки 

Разлика 
Проект- ЗДБ
к.3 – к.1 

Разлика 
Проект- УП 
к.3 – к.2 

  1      2 3 4 5 
       
1. Народно събрание 877 877 877 няма няма 
2. Администрация на президента 152 152 163 11 11 
3. Министерски съвет10 4 757 4 849 4 955 -198 -106 
4. Конституционен съд 45 45 45 няма няма 
5. Министерство на финансите 16 490 16 552 16 680 190 128 
6. Министерство на външните работи 1 848 1 848 1 873 25 25 
7. Министерство на правосъдието 4 850 4 850 5 352 502 502 
8. Министерство на труда и социалната 

политика 
4 435 4 556 4 665 230 109 

9. Министерство на здравеопазването 16 668 17 517 17 508 840 -9 
 

10. 
Министерство на образованието и 
науката 

 
35 723 

 
33 949 

 
33 949 

 
-1774 

 
няма 

11. Министерство на културата 7 079 7 073 7 073 -6 няма 
12. Министерство на околната среда и 

водите 
 

1 002 
 

1 002 
 

1 529 
 

527 
 

527 
13. Министерство на икономиката 3 594 3 573 3 599 5 26 
14. Министерство на регионалното развитие 

и благоустройство 
 

4 171 
 

4 171 
 

4 164 
 

-7 
 

-7 

                                                 
10 От съпоставимост от щатните бройки за 2002 г. на МС са отделени щатните бройки на новите ПРБК – 
Агенция за ядрено регулиране и Министерство на младежта и спорта. 
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15. Министерство на земеделието и горите 25 565 25 586 26 527 962 941 

16. Министерство на транспорта и 
съобщенията 

 
2 522 

 
2 702 

 
2 735 

 
213 

 
33 

17. Министерство на енергетиката и ЕР 166 211 211 45 няма 
18. Министерство на младежта и спорта 552 552 585 33 33 

       
23. Национален статистически институт 1 713 1 713 1 719 6 6 
24. Комисия за защита на конкуренцията 83 89 93 10 4 

25. Комисия за регулиране на съобщенията 216 237 237 21 няма 
26. Съвет за електронни медии 65 65 73 8 8 
27. Държавна комисия за енергийно 

регулиране 
 

77 
 

85 
 

85 
 

8 
 

няма 
28. Агенция за ядрено регулиране 80 102 102 22 няма 

       
 Всичко министерства и ведомства11: 132 730 132 356 134 799 2 069 2 443 
       

29. Сметна палата 500 500 500 няма няма 
30. Висш съдебен съвет 10 780 10 780 11 780 1 000 1 000 
31. Българска национална телевизия 1 965 1 998 1 965 няма -33 
32. Българско национално радио 1 564 1 568 1 396 -168 -172 
33. Българска академия на науките 8 346 8 346 8 346 няма няма 
34. Държавни висши училища 24 921 25 916 24 680 -241 -1 236 
- Национален осигурителен институт 3 576 3 576 3 576 няма няма 
- Национална здравноосигурителна каса 2 043 2 043 2 110 67 67 
       
  Всичко бюджет: 186 425 187 083 189 152 2 727 2 069 

       
 

Таблицата показва, че общото увеличение на държавната администрация след промените 
извършени с уточнения план през 2002 г. е 2 069 щ. бр. В средносрочен план структурите и 
броя на заетите в бюджетния сектор следва да се оптимизира в посока намаление.  

 
 

2. Бюджетите на общините за 2003 година 
  

 
Разходната част на общинските бюджети, като част от консолидирания държавен бюджет за 
2003 г. се предвижда да достигне сумата 1526.1 млн. лева при съпоставима база за 2002 г. 
1451.9 млн. лева или в повече с 74.3 млн. лева изразено в процент с 5.1 на сто. Предвид 
това, че финансовата децентрализация изисква и ново представяне на общинските бюджети 
в консолидираният държавен бюджет, както и ограниченият ресурс за 2003 година се 
предвижда със Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 година 
финансовата децентрализация да се въведе макар и с непълен финансов ресурс. Предвид 
това се предлага осигуряването на разработените нормативи в частта за издръжка да се 

                                                 
11 Без специалните министерства и ведомства 
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осигурят с 50 на сто от необходимите средства, като с разпоредба на законопроекта се 
предлага след изтичането на 30 септември 2003 г. при възможност на държавния бюджет  да 
бъдат предоставени допълнителни средства за държавните дейности до допълване на 
норматива с още 30 на сто с което осигуряването ще достигне общо 80 на сто. Като имаме 
предвид казаното до тук по утвърдените стандарти издръжката на държавните дейности 
финансирани чрез общинските бюджети без капиталови разходи ще достигне 1003.7  млн. 
лв. при съпоставима база за 2002 г. 1009.4   млн. лв. или в по-малко с 5.7  млн.лева. 
Изразено в процент намалението е с 0.6 на сто.  Чрез прилагането на стандартите и 
условието , че с държавните трансфери се финансират само “ държавните дейности “ ще се 
въведат необходимите правила за подобряване на финансовата дисциплина, което ще 
създаде и условия за ритмично финансиране на училищата, домовете за социални грижи, 
културните заведения с държавен характер, като читалища, областни библиотеки, 
художествени галерии и други. 
 
През 2003 г. “ държавните дейности “ включително и капиталовите разходи ще са в размер 
на 1089.4 млн. лв. и ще се финансират от държавни трансфери включващи преотстъпени 
данъци – данък върху общия доход в размер на  697.8   млн. лв., обща допълваща субсидия  
в размер на  270.9       млн. лв., целева субсидия за капиталови разходи в размер на 85.7  млн. 
лв. и трансфери 35.0 млн. лева. В случаите в които разчетеният преотстъпен данък е по-
висок от установените по стандарти разходи се формира вноската в централния бюджет. С 
цел да се въведат гаранции за защита интереса на централния бюджет и заздравяване на 
финансовата дисциплина се предлага с размера на определената вноска да се намали 
съответно отчислението от данък върху общият доход за съответната община. Така на 
практика при приемането на общинските бюджети няма да има община на вноска в 
централния бюджет. Предвижда се и възможността по решение на общинския съвет да се 
допълва финансирането на “ държавните дейности “ за сметка на общинските приходи от 
местни данъци и такси и други неданъчни приходи и изравнителни субсидии.  
 
Повишава се отговорността на местната власт – кметове, общинска администрация и 
общински съвети при определянето на местната финансова политика и организация на 
приходната и разходната част на общинския бюджет в частта за общинските приходи и “ 
общински дейности “.  Очакваните постъпления от общински приходи за финансиране на 
общински разходи за “ общински дейности “ 2003 г. са в размер на 522.4 млн. лв. от които 
507.4 млн. лв. местни данъци и такси и други неданъчни приходи и изравнителна субсидия 
в размер на 15.0 млн. лв. за компенсиране на недостатъчния данъчен капацитет в част от 
общините. От имуществени данъци е предвидено да постъпят общо около 167.2 млн. лева. 
 
Предвид това, че се преустановя изземването на местни данъци и такси и други неданъчни 
приходи от общинските бюджети, очакваме повишаване на инвестиционната активност на 
общините за сметка на предоставените допълнително ресурси. Оценката за тази активност 
според нас ще бъде не по-малко от 50.0 млн. лева. Със Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2003 г. се създават условия за съставянето и изпълнението на един 
реалистичен бюджет. Основание за такова твърдение е и полаганите усилия от страна на 
Правителството и Министерството на финансите за реализиране на Програмата за 
постепенно намаляване на неразплатените разходи на общините за 2002 година. Очакваме 
към 31 декември 2002 г. общините да приключат с минимален размер неразплатени 
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разходи. Допълнително за подобряване на финансовото състояние на общините през 2003 г. 
ще допринесе въвеждащата се структурна промяна в частта на социалното подпомагане, 
което от 1 януари 2003 г. ще се осъществява изцяло от бюджета на Министерството на 
труда и социалната политика. В резултат на това от общинските бюджети ще отпаднат 
разходи в размер на 334.0 млн. лева. 
 
За успешната реализация на финансовата децентрализация и стимулиране на 
инвестиционната активност на общините в ход е разработването на Закон за общинското 
кредитиране, на проект за осъществяването на мониторинг върху реализацията на 
финансовата децентрализация, разработването на правила по линия на изпълнението на 
общинските бюджети в частта за “ държавните дейности”. 
 
С реализацията на Програмата за финансова децентрализация чрез бюджет 2003 г. се прави 
много сериозна стъпка за утвърждаване на местното самоуправление в Република България, 
за доближаване решаването на конкретните проблеми от самите жители на общините, за 
създаването на условия за еднопосочност в интересите на местните общности и страната 
като цяло. 
 
 
 
В заключение следва да се отбележи, че бе направена първата много важна крачка по 
посока на въвеждане на новия подход на бюджетиране. Ще продължи извършваната 
подготовка от Министерството на финансите по отношение на това министерствата и 
ведомствата да станат отговорни за собствените си бюджети. С бюджетната процедура 
за 2004 година всеки ръководител на министерство или ведомство отново ще 
предложи своите приоритети, които да се разгледат от Министерски съвет в контекста 
на Управленската програма на правителството за най-ефективно разпределение на 
ограничените бюджетни ресурси. За целта той трябва предварително да е направил 
приоритизиране на собствения си бюджет.  
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ГЛАВА 4: Политика по дълга / Финансиране на Бюджет  
                                                       2003  
 
 
 
 

 
 
 
 



 
I. Държавен дълг 
 
 

Към 31 август 2002 г. размерът на държавния и държавногарантиран дълг е 9 696.1 млн. 
евро., в това число външен дълг – 8 679.8 млн. евро. и вътрешен дълг – 1 016.3 млн. евро 
(или 1 987.7 млн. лв.). Съотношението Държавен дълг/БВП към същия период възлиза на 
61.6%, като само за външен дълг спрямо БВП то е съответно 55.1%. В сравнение с края на 
2001 г. като абсолютна стойност държавният дълг е намалял с 928.0 млн. евро., а като 
относителна стойност спрямо БВП с 12.1 пункта. Разходите за обслужване на дълга, също 
към края на месец август на настоящата година, възлизат на 596.8 млн. лв., което е под 
предвиденото в предварителните разчети, поради по-ниските от предвидените 
международни лихви.  
 
Външният дълг, въпреки сравнително високото си относително равнище спрямо БВП, през 
настоящата 2002 г. отбелязва положителни тенденции на развитие. Размерът на дълга към 
края на 2002г. се предвижда да остане в границите, очертани по – горе, като основният 
стремеж ще бъде насочен както към намаление на абсолютната му стойност, така и на 
относителната спрямо БВП. Чувствителността на външния дълг спрямо движението на 
лихвите и валутните курсове продължава да се наблюдава и през тази година, което се 
дължи на големия размер на плаващите лихвени купони (72.70% към август 2002 г.) и на 
деноминирания в неевропейски валути компонент (70.99% към август 2002 г.). Като цяло, 
очакваният нетен резултат от влиянието на тези фактори е следствие от разнопосочното 
действие на намаляваните лихви от страна на Европейската централна банка и 
американския Федерален резерв и от друга продължаващата обезценка на еврото.   
 
Вътрешният дълг към  края на 2002 г. в абсолютно изражение се очаква да отбележи 
увеличение с над 50 млн. лв. спрямо края на 2001 г., но като относителен размер спрямо 
БВП остава в границите, очертани през сравнявания предходен период. Като цяло, се 
наблюдава реализирането на значителни подобрения в качествената структура на дълга. 
Матуритета на ДЦК, емитирани за финансиране на бюджетния дефицит само за осемте 
месеца на настоящата година нараства с една година и четири месеца, което се дължи на 
увеличаване дела на емисиите на средно и дългосрочни ценни книжа. Доходността остава 
на сравнително постоянни равнища при отделните видове дългови инструменти, с 
преобладаваща тенденция на плавно намаление. Осъществяваните периодични замени на 
ЗУНК облигациите, деноминирани в щатски долари, в облигации деноминирани в евро, 
както и редовните амортизации на първите доведе до намаляване на задълженията в долари, 
които от 33.2% в края на 2001 г. спаднаха до 19.9% в края на август текущата година.  
Аналогични качествени подобрения за разглеждания период се регистрират и по отношение 
на лихвената структура на дълга, където делът на ДЦК с фиксиран доход от 57% се увеличи 
на 65.9%. 
 
Предвижданият в края на 2002 г. размер на вътрешния дълг е около 2 200.0 млн. лв. , а на 
външния – 8 700.0 млн. евро. Прогнозният размер на плащанията по външния дълг е 1 869.5 
млн. лв., от които главници в размер на 1 319.5 млн. лв. и лихви в размер на 550.0 млн. лв. 
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По вътрешния дълг плащанията се предвиждат да възлизат на 1 239.7 млн. лв., от които 
главници – 1 060.8 млн. лв. и лихви – 178.9 млн. лв.  
 
През следващите три години плащанията по външния дълг ще бъдат между 0.9 до 1.2 млрд. 
щ.д. Влияние върху тези параметри може да окажат международните лихвени проценти, 
както и курса на щатския долар спрямо еврото. Дългът ще нараства в резултат на 
усвояванията по вече договорени държавни инвестиционни и държавногарантирани заеми, 
но съотношението му спрямо БВП се очаква да намалява. Върху размера на вътрешния дълг 
в посока на увеличение през следващите години се очаква да повлияе реализирането на 
положително финансиране в зависимост от пазарната конюнктура.  
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II.  Финансиране 
 
 

Външното финансиране през 2003 г. ще бъде отрицателно при очаквани усвоявания по 
нови заеми в подкрепа на платежния баланс от 169 млн. щ.д. Ще се наблюдава засилване на 
тенденцията към увеличаване дела на държавните инвестиционни заеми, като очакваният 
им нетен размер ще бъде около 110 млн. щ.д. 
 
Вътрешното финансиране ще компенсира ниското външно финансиране чрез реализиране 
на положително салдо от около 217 млн. лв. За целта, ще бъде увеличен обема на 
новоемитираните по-дългосрочни ДЦК, като се отчита разширяването на участието на 
пенсионните фондове в този пазар. С оглед, стимулиране на спестяванията ще продължи 
разширяването на пазара на спестовни облигации, предназначени за граждани при 
доходност леко превишаваща тази на редовните аукциони. 
 
Годишният план за приватизация на държавното участие в капитала на търговските 
дружества през 2003 и 2004 г. цели продължаване на структурната реформа и ускоряване на 
приватизацията като част от цялостния пакет от решения, необходими за осъществяването 
на устойчив икономически растеж и завършване на прехода към действаща пазарна 
икономика. За 2003 г. очакваните постъпления от приватизация са 550 млн. лв. Тази 
прогноза е базирана на очакванията за осъществяване на 1 055 бр. продажби за пакети от 
акции/дялове на предприятия, в т.ч. сделки за мажоритарни пакети – 205 бр. и продажби на 
остатъчни пакети от акции и дялове на предприятия 850 бр. За 2004 год. се предвиждат 
постъпления от 92 млн.лв.  
 
Важно е тук да се отбележи един нов елемент, който съгласно изискванията за 
хармонизация с международната бюджетна практика, наложиха от 2002 година да се 
показва “под черта”. Това е възмездното финансиране. Съгласно възприетата практика то 
се показва като балансирана величина. В периода 2003-2005 г. възникват очаквания за висок 
размер на този показател, свързани с фондовете “Земеделие” и фонд “Тютюн” като 
възможно алтернативно решение за намаление на субсидиите за тях.   
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ГЛАВА 5: Рискове и перспективи 
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I. Риск пред Бюджет 2003 
 
 

Тази глава има за цел да повиши сигурността при изпълнението на бюджета като още на 
етапа на бюджетното планиране очертае рисковете пред бюджетното изпълнение и 
мерките за тяхното преодоляване.  
 
Гама от фактори могат да повлияят фактическото изпълнение на бюджета през следващата 
година. Доброто им познаване и вграждането на буфери в бюджета, както и изграждането 
на подход за бързо реагиране при евентуалното им настъпване е от голямо значение за 
осигуряване стабилността на бюджетния процес. 
 
Събития, които биха могли да повлияят бюджетните показатели са: 
 
1. Изменение в икономическите параметри - както приходите, така и разходите и 
финансирането биха се повлияли от промени в икономическите показатели. Голяма част от 
ефектите върху бюджета в следствие промяна в прогнозата за икономическата конюнктура 
са лесно предсказуеми и се използват прости модели, за измерване промяната на приходите, 
разходите и дълга при изменение на даден икономически показател. 
 
2. Реализация на поети задължения и просрочия. 
 
3. Други проблеми, които не са метрирани във фискалната прогноза поради несигурност за 
тяхното проявление, сила, времево настъпване.  Събития, които е трудно да се предвидят са 
промените в законовата и административна рамка. 
 
 
 

1. Изменение в икономическите параметри 
 
Макрорамката за бюджета е разработена при допускане за валутен курс в края на периода от 
1.99 лева за щ.д., а средно за периода 1.97 лева за щ.д. От гледна точка на ситуацията в 
световната икономика е възможно валутния курс да се окаже надценен. Слабият долар, от 
гледна точка на платежния баланс, изглежда като предимство. Опасността за българската 
икономика е свързана с евентуалното отслабване на американската икономика, а оттам 
и по – слабо външно търсене, не само по отношение на износа за САЩ, но и поради слаб 
растеж в Европа. Пониженото външно търсене ще рефлектира в слаб износ, нисък дефлатор 
на БВП, извънредно увеличение на запасите, по–лошо финансово състояние на фирмите и 
като следствие – ниски данъчни приходи. 
 
Международните лихви са на едни от най–ниските си исторически нива. Риск за 
икономиката би представлявало по–бързо покачване на лихвите, поради възможното 
изтичане на капитали под формата на банкови депозити, както и поради по-високите 
лихвени плащания по външния дълг, които биха влошили салдото по текущата сметка на 
платежния баланс. През последната година поради ниските лихви навън и относително 
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високите лихви в страната бяха върнати около 500 млн.USD . Това обяснява на практика 
цялото изменение на валутния резерв за същия период, като това е изключително 
краткосрочно финансиране. Благоприятен е фактът, че хипотезата  за качване на лихвите  си 
противоречи с хипотезата за нисък валутен курс по отношение на долара и за по – бавно 
възстановяване на външното търсене. Вероятността за едновременното сбъдване на двете 
хипотези е нищожна. 
 
Вътрешните лихви зависят съществено от състоянието на бюджета, доколкото 
финансирането на  бюджетния дефицит чрез емисии на ДЦК директно повишава лихвените 
нива. Хипотезата при съставяне на макрорамката е, че лихвите няма да се повишат 
съществено и ОЛП ще остане 4 – 4,5%. За целта е необходимо бюджетният дефицит да 
остане на равнища 0.5 – 0.8% от БВП. Нива на ОЛП до 5% не могат да се считат за рискови. 
Повишаването на ОЛП над 5% би трябвало да сигнализира за наличие на някои 
фундаментални проблеми. Трайна тенденция на повишаване на лихвеното равнище, дори и 
при не много високи нива на лихвите (ОЛП 5 – 5.5%) може да забави инвестиционния 
процес и да намали дългосрочния растеж на икономиката, който в момента се оценява на 
около 5.5%. 
 
Чувствителност на дълга към промяната в макроикономическите фактори 
 
За определяне на влиянието на основни рискови параметри върху разходите за обслужване 
на дълга /в т.ч. за погашения и лихви/, бе извършен анализ на чувствителност, в резултат на 
който бяха изведени коефициенти, отчитащи степента на тази зависимост. Анализът за 
периода 2003г. – 2005г. е направен въз основа на промяна в базисни параметри, използвани 
при изготвяне на разчетите за бюджета за 2003г. и сравнение на получените коефициенти на 
чувствителност. 
 
Резултатите от анализа показват, че предстоящите плащания за периода 2003-2005 г. са 
повлияни в по–малка степен от измененията на основните дългови параметри, в сравнение с 
предходния анализ за 2002г. Отново най-голямо значение при прогнозиране на плащанията 
по външния дълг, има промяната на шестмесечния либор на щатския долар. При запазващ 
се доминиращ процент на външния дълг с плаващи лихви през 2003г., изменението на този 
индикатор с двадесет и пет базисни точки се отразява с  коефициент 0.55 върху общото 
обслужване на дълга за 2003г. За сравнение, в направения анализ за настоящата година, 
полученият коефициент на чувствителност е 1.35, т.е. разходите за обслужване на дълга 
през 2003г. ще бъдат повлияни много по–слабо от изменението на 6 мес. LIBOR  на щатския 
долар. Причината за това е тенденцията към увеличаване на дела на външния дълг с 
фиксирани лихви за сметка на намаляване на частта с плаващи лихвени проценти. 
 
Практически непроменен остава коефициента на чувствителност, при изменението на 
EURIBOR и на шестмесечния либор на еврото с 25 базисни точки, като за 2002 и 2003г. този 
коефициент е съответно 0.16 и 0.15.  
 
От валутните курсове с най-голямо влияние върху плащанията по външния дълг е 
изменението в курса на щатския долар. Промяната му с един цент спрямо курса на еврото 
дава коефициент 0.49. Тази стойност се запазва висока и се дължи на  големия процент на 
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външния дълг деноминиран в щатски долари, чийто размер към края на 2003г. се очаква да 
бъде около 54%. Относително малкият дял на външния дълг, деноминиран в японски йени, 
както и регулярното изплащане на тази част от дълга през следващите години, са фактори, 
определящи плавното намаляване на съответния коефициент на чувствителност в 
средносрочен план. Така например, при промяна с една йена на курса на японската валута, 
спрямо фиксирания курс на еврото, коефициента на чувствителност намалява от 0.05 за 
2003г. до 0.02 за 2005г. 
 
Плащанията по вътрешния дълг реагират с най-голям коефициент на чувствителност 
спрямо изменението на шестмесечния либор на щатския долар. Промяната на този 
параметър с двадесет и пет базисни точки определя  коефициент 0.14. За сравнение, през 
2002г. неговата стойност бе 0.21. Регистрираното намаление е в резултат на по-големия дял 
на вътрешния дълг с фиксирани лихви през 2003 г. От друга страна, увеличението на дълга, 
деноминиран в евро повишава слабо чувствителността на плащанията към промените на 
шестмесечния EURIBOR. Стандартното изменение на този параметър с 25 базисни точки се 
отразява с коефициент 0.04 на разходите за обслужване на дълга. Чувствителността спрямо 
същата промяна на вътрешния основен лихвен процент е пренебрежимо малка, предвид 
обстоятелството, че доминиращата част от ДЦК на вътрешния пазар се емитират при 
фиксиран доход. 
 
В резултат на осъществените замени на част от емитираните във връзка със структурната 
реформа ЗУНК облигации, деноминирани в щатски долари за същите в евро и 
извършваните редовни амортизации на този вид дългов инструмент, дела на доларовия дълг 
намалява и коефициентът на чувствителност отчита спад в сравнение с 2002 г., като новата 
му стойност възлиза на 0.04. Промените в курсовете на другите валути не влияят върху 
обслужването на вътрешния дълг, защото останалата му част е деноминирана в евро и лева. 
 
В средносрочен аспект влиянието на промените на основните рискови параметри върху 
обслужването на външния дълг се запазва в приемливи граници. Увеличението на 
плащанията през следващите години, определя и по–високите стойности на коефициентите 
на чувствителност. Изменението на шестмесечният либор на американската валута в 
съчетание с по–високите прогнозни плащания по външния дълг, води до повишаване на 
коефициента на чувствителност към този параметър, като за 2005г. неговата стойност е 0.88. 
Леко нараства и влиянието на движението на EURIBOR и 6мес. LIBOR EUR през 
следващите две години, като за 2005г. стойността на коефициента на чувствителност, 
изчислен на базата на този параметър е 0.25 върху разходите за обслужване на външния 
дълг. 
 
По отношение на евентуалните рискове от промени в ключовите параметри, резултиращи в 
размера на предстоящите плащания (амортизациии и лихвени разходи) по вътрешния дълг в 
средносрочен хоризонт може да се очертае извода, че тяхното влияние ще е със затихващ 
ефект. Изводът кореспондира, както с предприетата и провеждана политика по емитиране 
на ДЦК за финансиране на бюджетния дефицит с фиксиран доход, така и с осъществяваните 
замени на ЗУНК облигации, деноминирани в щатски долари със същите такива, 
деноминирани в евро и редовните погашения по този тип дългови инструменти. В тази 
връзка, се отчита съвсем закономерно намаление стойността на коефициента на 
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чувствителност, изразяващ влиянието на флуктуациите във валутния курс долар/евро, респ. 
лева. Същата тенденция се наблюдава и в намалението стойността на коефициента на 
чувствителност, отразяващ промените в 6м. LIBOR за щ.д. и размера на плащанията, който 
през 2005 г. възлиза на 0.06. Евентуалното нарастване на дълга, деноминиран в евро 
(вследствие от замените с доларов такъв) оказва влияние в посока на увеличение на 
коефициента на чувствителност на плащанията от промените в стойността на 6м. EURIBOR, 
който коефициент за 2005 г. също е 0.06. 
 
 
 

2. Реализация на поети задължения и просрочия 
 
 
Рискова разходна сфера за бюджета са общините и натрупаните просрочия по техните 
бюджети. Натрупването на просрочия се е превърнало в ежегодна практика, която трябва да 
бъде преодоляна. Общините, които са на вноска не изпълняват задълженията си, което също 
е потенциален риск за изпълнението на бюджета.  
 
За 2002 г. за частично преодоляване на този риск се планира част от икономията от лихви да 
се насочи за покриване на просрочията на общините, при поемане на определени 
ангажименти и мерки от тяхна страна. Съгласно подписаната на 28 юни 2002 г. между 
Министъра на финансите и Председателя на Националното сдружение на общините в 
РБългария Програма за постепенно намаляване и ликвидиране на неразплатените разходи 
на общините за 2002 г., са набелязани мерки за изпълнение до края на годината, както и 
подписания Протокол за контрол и мониторинг.  
 
Здравеопазване. Слабото финансово управление и неефективните структури водят до 
натрупването на големи просрочия от болниците – търговски дружества в края на всяка 
година, които държавата е принудена да покрива. Това създава лош прецедент и отслабва 
финансовата дисциплина в бюджетната система. Много трудно е с настоящата бюджетна 
практика ограничаването на бюджетните организации да не поемат скрити задължения.    
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Таблица: Неразплатени задължения от бюджетни институции към 30.09.2002 г.  
 
 

30.09.2002
Институция млн.лв.

Общини 140,0

Министерство на здравеопазването 80,0
Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството 20,2
Министерство на труда и соц. п-ка 9,8
Министерство на образованието и науката 3,0
Министерство на културата 1,0

Висш съдебен съвет 5,8
Държавни висши училища 5,4
Българска академия на науката 2,8

ОБЩО 268,0
 
 
 
 

3.  Други 
 
 

Задълженията, посочени в долната таблица визират дългове на бившите Минералбанк и 
Стопанска банка и са предмет на Рамковите споразумения с Испания и Италия от 1998 г. и 
1999 г., чиито срокове изтичат до края на тази година. Погасяват се в съответствие с 
компенсационната схема в споразуменията, съгласно която дълговете се  конвертират в 
участие на инвеститори в приватизацията на български държавни предприятия. 
 
Прогнозните данни следва да се имат предвид в случай, че не се постигне съгласие между 
страните за следващо удължаване на срока на действие на компенсационните механизми с 
още една година. 
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Евентуални разходи за лихви по суапови операции през 2003г. 
 

Суап 
“дълг/собственост” 

Q1 Q3 Общо 2002г. 

Испания∗ 
ESP 2 099 468 761 
EUR 12 618 061.38 
 

Лихва 
788 628,84  
 

Лихва 
788 628,84  

1 577 257,67 EUR 
 
(3 084 847,88 лева) 

Италия 
DM 118,927,927.57 
EUR 60 806 883.81 

Лихва 
1 326 506,34 
 

Лихва 
1 333 793,73 

2 660 301,17 EUR 
 
(5 203 094,68 лева) 

 
1 EUR = ESP 166.386  
 
 
 

                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
∗ База за 6мLIBOR за EUR: максималната стойност на прогнозния лихвен процент, използван в регистъра на 
МФ 3.875%. 
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II.  Основни перспективи: Реформите в бюджетната сфера  
 
 

България тръгна по пътя на трудните реформи в сферата на публичните финанси, 
осъзнавайки важността на свързване на процесите на дефиниране на политиката, 
планирането и разпределението на ресурсите, по начин, осигуряващ тяхната ефективност, 
ефикасност и прозрачност. С тази цел Министерството на финансите се стреми да развие 
най-важните компоненти за подобряване на управлението на ограничените финансови 
ресурси: фискална дисциплина; управленска ефективност и оперативна ефективност. 

 
 
1. Бюджетната реформа  

 
Провеждането на бюджетната реформа е изключително важна насока от правителствената 
политика, оказваща въздействие върху функционирането на цялата бюджетна система. 
Основни цели на провежданата бюджетна реформа са постигане на ефективност и 
прозрачност при планирането, разпределението и управлението на бюджетните средства, 
ефикасност на предоставяните услуги, прозрачност и агрегиран финансов контрол. В 
контекста на тези основни цели бюджетната реформа засяга и двата аспекта на бюджетния 
цикъл – както планирането, така и изпълнението на бюджета.  
 
По отношение на първия от тези аспекти, с бюджетната процедура по изготвянето на 
Бюджет 2003, бяха направени първите стъпки, с които Министерството на финансите се 
опита да въведе редица промени в процедурата по планиране и подготовка на бюджета, за 
да направи процеса стратегически насочен и да засили и изтегли по-рано във времето 
участието на отраслевите министерства в него. Промените целят преди всичко подобряване 
разпределението на ресурсите между и в отделните сектори. Тяхното въвеждане започна 
постепенно, като тази година беше засегнат само първия етап от подготовката на бюджета 
за 2003 година. Те включваха: изготвяне на тригодишна бюджетна прогноза, определяща 
междусекторните приоритети и оценяваща влиянието на промени в политиката върху 
фиска, приемане на преработен бюджетен календар, определяне на подробен таван на 
разходите, изискване да се изготвят многогодишни прогнози за разходите и определяне на 
приоритетни програми от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.   
 
В тази връзка бе добит полезен първоначален опит и бяха изведени основни заключения и 
препоръки за проблемите и необходимите в бъдеще мерки за успешната реформа. Преди 
всичко реформата няма да бъде лека или бърза. Ще бъдат необходими няколко години в 
които всички нива от държавната администрация следва да бъдат възпитани в нов начин на 
мислене при разпределението и управлението на държавните средства. 
 
Като основни бъдещи насоки на реформата на бюджетното планиране и съставяне се 
определят:   
 
1. Една от основните задачи на реформата в бюджетния сектор е повишаване ползата от 
съществуващата средносрочна фискална рамка и въздействието й върху съставянето на 
адресните бюджети от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити на по-ранен 
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етап от бюджетната процедура. Досегашният подход на планиране “отгоре-надолу” (top-
down) е  технически инструмент, при който институциите не се чувстваха съпричастни и 
отговорни за правилното планиране, бюджетиране и управление на ограничените ресурси. 
При този подход се отделяше повече внимание на средствата, които ще получат ПРБК, а не 
на очаквания резултат от тяхното използване. Данните за натуралните показатели не винаги 
имаха аналитична основа и не отчитаха дългосрочния ефект върху цялата икономика и 
същевременно не се извършваше анализ и оценка за ефективността на  държавните разходи, 
както и на ефективността и полезността от дейността на системите. 
За България развитието на средносрочната фискална рамка е критично важно за 
оптимизацията на държавните разходи. Средносрочната икономическа рамка и 
средносрочната фискална рамка са необходимите инструменти за постигане на по-добро 
разпределение и стратегическо приоритетизиране на ограничените ресурси. 
Многогодишният аспект с ролиращ план, основа за тези рамки, обслужва връзката между 
настоящия и бъдещия избор. 
 
2. Оптимизация на бюджетния цикъл. Удължаването на подготвителната фаза и по-ранното 
взаимодействие между основните участници в бюджетния процес е твърде важно за 
координиране дейността на институциите, участващи в бюджетния цикъл. Бюджетната 
процедура следва да започва няколко месеца по-рано. Отраслевите министерства трябва да 
разполагат с информация за разходните си тавани на по-ранна фаза, като по такъв начин ще 
имат възможност в течение на няколко месеца да изготвят по-детайлни предложения по 
програми в рамките на съответните тавани. Проектозаконът за бюджета следва да се 
представя пред Парламента за такъв период от време, който да даде възможност за 
задълбочен анализ на правителствените приоритети и политики. Същевременно следва да 
се направи постепенно преразпределение на отговорностите при подготовката и контрола 
на изпълнението на бюджета между основните участници в бюджетния цикъл. В тази 
връзка ще се върви към децентрализация на бюджетната процедура и повишаване 
отговорностите на отраслевите министерства в процеса на подготовка и изпълнение на 
бюджета. 
 
3.  Преминаването към програмно и ориентирано към резултатите бюджетиране: От 
фундаментално значение за интегрирането на политиките с процесите на планиране и 
бюджетиране е наличието на програми за разходите, които са основават на заложените в 
политиките приоритети и са съобразени с бюджетните реалности. Предизвикателството е в 
по-ефективното управление на съществуващото напрежение между “нуждите” и 
“възможностите”.  
 
Въвеждането на програмно бюджетиране изисква да бъдат изготвяни средносрочни и 
дългосрочни прогнози и анализи за  бюджета, с цел ефективно планиране на бюджетните 
разходи в средносрочен план за постигане на поставените цели и задачи.  Особено важен 
момент е задълбочаването и подобряването на анализа във връзка с избора на 
макроикономическа и бюджетна политика и приоритетни програми, както и на анализите, 
които акцентират върху фискалната стабилност и фискалния риск. Необходимо е също така, 
да се подобри капацитета на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити за 
анализиране на отделните видове разходи, включени в съответните програми. Съществена 
стъпка в тази посока може да бъде изискването на такъв анализ от разпоредителите с 
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бюджетни средства. Отрасловите министерства трябва да започнат да разработват 
базисните си бюджетни прогнози и предложенията за нови политики като първа стъпка в 
съставянето на проектобюджетите си на много по-ранен етап, без да разчитат на налични 
отчетни данни за изпълнението на бюджета от предходната година и прогнозните 
макроикономически параметри. След одобряване на макрорамката от МС, ПРБК ще 
актуализират бюджетните си предложения в съответствие с нея. Това ще даде възможност 
да се дефинират показатели за резултатите от всяка програма и да се извършва 
последователен контрол върху по-нататъшната работа по тях. Тези механизми биха 
повишили степента на информираност относно различните програми и биха улеснили 
определянето на приоритетните бюджетни предложения.  
 
В тази връзка с бюджетната процедура за 2004 година: 
 
1. Бюджетната процедура ще започне по-рано. Времево ще бъдат оптимизирани отделните й 
етапи, оставяйки повече време за дискусии по приоритети и политики на различни нива.   
 
2.  Ще се разработи и представи пълна методология за въвеждането на новите методи за 
бюджетно планиране и изготвяне, където стъпка по стъпка се описва начина на работа. 
 
3. Министерствата и ведомствата ще станат отговорни за собствените си бюджети. С 
бюджетната процедура за 2004 година всеки ръководител на министерство или ведомство 
ще предложи своите приоритети и ще ги защитава в борбата за ограничени финансови 
ресурси пред Министерски съвет. За целта той трябва предварително да е направил 
приоритизиране на собствения си бюджет. При този метод на бюджетиране ролята на 
Министерския съвет ще нарасне значително, като на правителствено ниво ще се дискутират 
кои политики ще бъдат реализирани и с какви ресурси в рамките на общия таван. 
Министерството на финансите ще остане в ролята на контрольор от последна инстанция. 
Това включва проверка на бюджетите при подготовката им, консистентност на политиките 
и насоченост към общодържавните цели, оценка на изпълнението и т.н. 
 
4. Ще бъдат създадени 4 междуведомствени работни групи, координирани от 
Министерството на финансите за управление, анализ на напредъка и оценка на основните 
аспекти от реформата на бюджетното планиране и съставяне.  
 
 
По отношение на втория от горепосочените аспекти - усъвършенстване на процеса на 
управлението на разходите и паричните ресурси на държавата, реформата обхвана три 
елемента: 
 
1. Поетапно консолидиране в максимална степен на бюджетните и извънбюджетните 
средства и плащания в системата на единната сметка.  
 
2. Изготвяне на нова счетоводна рамка за бюджетния сектор, която обобщава информация 
от разпоредителите с бюджетни кредити и изготвя редовни и надеждни данни по 
изпълнението на бюджета. В тази връзка бе разработен нов сметкоплан за бюджетните 
предприятия.  
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3. Изграждане на информационна система за финансово управление в бюджетния сектор. 
Предвижда да се тя да се въведе на  два етапа: 
 
Засега е реализиран Етап 1, който обхваща въвеждане на основните функции на системата и 
включва основните модули на системата: управление и контрол на бюджета, главна 
счетоводна книга, сметки за задълженията и вземанията, управление на ликвидността и 
плащанията.  
 
Етап 2 ще обхване второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, като функциите на 
системата ще бъдат допълнени с модули за счетоводство на активите и разходното 
счетоводство. 
 
Реформата на бюджетното изпълнение и контрол може да се отчете като успешна. Именно 
чрез реализацията на тази реформа в страната бе подобрена фискалната дисциплина и се 
създаде база за по-нататъшна модернизация на бюджетната сфера. 
 
 

2. Финансова децентрализация 
             
Финансовата децентрализация е част от цялостното реформиране на бюджетната сфера. Тя 
въвежда един нов начин на взаимоотношения между централната и местната власт. 
 
Основната цел на финансовата децентрализация е предоставяне на публични услуги по 
количество, качество и цени съответстващи на потребностите и съобразени с 
възможностите на гражданите, на основата на устойчиво и дългосрочно балансиране на 
разходните отговорности на общините със стабилни приходоизточници и ефективен 
граждански контрол. 
 
Основните принципи на финансовата децентрализация са: 

Създаване на система от стимули, насочена към увеличаване на местните приходи, 
укрепване на потенциала в сферата на финансовото управление и максимална степен 
на местна автономност при определяне на характера и съдържанието на общинските 
услуги. 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

Опростена структура на финансовите взаимоотношения 
Строга финансовата дисциплина от централната и от местната власт. 
Възможност на централната власт да наблюдава и оценява процеса на 
децентрализация.  
Децентрализираната система на финансови взаимоотношения отчита различията на 
общините във финансовите им ресурси, управленската компетентност и дава 
възможност  на общините с различен потенциал да се развиват съобразно своите 
особености. 
Условия за ефективен граждански контрол. 

 
За изпълнение на посочените основни принципи и тези залегнали в Управленската програма 
на Правителството на Република България, Министерският съвет с Решение  №138 от 11 
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март 2002 г. създаде работна група за разработване на Концепция за финансова 
децентрализация и Програма за нейната реализация. В състава на работната група бяха 
включени представители на изпълнителната власт от ресорните министерства,  
неправителствени организации като Националното сдружение на общините в Република 
България, Фондация за реформа в местното самоуправление. Изготвянето на концепцията се 
извърши с активната помощ на проект  Инициатива “Местно самоуправление”  на 
Американската агенция за международно развитие. Концепцията  за финансова 
децентрализация и Програмата  за нейната реализация бяха одобрени с Решение на МС 
№399 от 13.06.2002 година.  
 
В изпълнение на Програмата и за реализация на основните принципи беше извършено 
следното: 
 
1. Разделение на приходните отговорности на държавата и общините на основата на 
договорености с НСОРБ 
 
2. Разделение на разходните отговорности между държавата и общините чрез разделение на 
финансираните от бюджетите на общините дейности - “държавни дейности“ и “общински 
дейности“. 
 
3. Определяне на стандарти за численост на персонала на “държавните дейности” за  
образование, финансирани чрез общинските бюджети за 2003 г. 
 
4. Определяне на стандарти за издръжка на “държавните дейности“ финансирани чрез 
общинските бюджети за 2003 г. за сферите на образованието, здравеопазването, социалните 
услуги и културата и разчетни показатели за тяхното прилагане. 
 
5. Освобождаване размерът на местните такси, които се определят от общинските съвети   
 
6. Финансиране на “държавните дейности” определени по реда на т.т. 3 и 4 с държавни 
трансфери – преотстъпени държавни приходи /Данък върху общия доход/ и допълваща 
обща субсидия 
 
7. Въвеждане на прозрачен Механизъм за определяне на бюджетните взаимоотношения на 
Централния бюджет с бюджетите на общините за 2003 г. 
 
8. Финансирането на “общинските дейности” с общински приходи от местни данъци и такси 
и други неданъчни приходи, както и изравнителна субсидия при недостатъчен данъчен 
капацитет в общините.  
 
9. Въвеждане на контрол върху разходването на държавните трансфери  за финансиране 
единствено на  “държавните дейности“. 
 
10. Предоставяне на свобода на местните управи за разходване на собствените приходи от 
местни данъци и такси и други неданъчни приходи и изравнителна субсидия съобразно 
своите потребности и желания на населението. 
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11. Отпадане като балансиращ приход в общинските бюджети за 2003 г. постъпленията от 
данък за общините и данък  печалба за общините. 
 
12. Предвиждат се промени в Законите  за държавната и общинската собственост. 
 
С реализацията на Програмата за финансова децентрализация чрез бюджет 2003 г. се прави 
много сериозна стъпка за утвърждаване на местното самоуправление в Република България, 
за доближаване решаването на конкретните проблеми от самите жители на общините, за 
създаването на условия за еднопосочност в интересите на местните общности и страната 
като цяло.   
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Заключение 

 

 
Бюджет 2003 е разработен в съответствие със средносрочната стратегия на правителството. 
Заложените с нея цели и програми отразяват стремежа към повишаване благосъстоянието 
на българските граждани и създаване на стимули за развитието на частния сектор, 
инвестициите и заетостта при запазване действието на паричния съвет. Разработената 
стратегия предвижда поддържане на ниско ниво на дефицита, свързано с усилията на 
държавата да доведе докрай започнатата структурна реформа и реформата в публичния 
сектор при постепенно намаляване на данъчната тежест за фирмите и населението с оглед 
стимулиране на инвестициите и заетостта. Заложеният дефицит за 2003 г. на консолидирана 
база е 0.7 на сто - това съчетано с данъчната и разходните политики е мярка за гарантиране 
на макроиконимическата стабилност и условията за балансиран дългосрочен икономически 
растеж.   
 
Като цяло намалява общата данъчна тежест. Данъчна политика в основните си елементи е 
насочена към подкрепа на икономическия растеж и поддържане на бюджетна стабилност. 
Това ще бъде постигнато чрез намаляване на общата данъчна и осигурителна тежест, 
стимулиране на инвестициите и опростяване на данъчната система и ефективното й 
администриране. Данъчната тежест се премества от преките към косвените данъци като 
приоритетно се намаляват подоходните данъци.  
 
По отношение на разходите се поема ангажимент за рационализирането им и 
пренасочването им в приоритетни области. Най-голям дял и ръст спрямо предходните 
години бележат разходите за сферата на социална защита. Предвижда се значителен ръст и 
в капиталовите разходи, което е важна тенденция, съдействаща в подкрепа на общия 
икономически растеж на икономиката. Специално място заемат разходите по 
присъединяване към ЕС.  
 
С Бюджет 2003 се залагат цели за подобряване управлението на бюджета, което да 
гарантира ефективно и оптимално разпределение на държавните ресурси. С бюджетната 
процедура тази година бюджетният календар бе изтеглен по-рано във времето и се правят 
първите стъпки за въвеждането на програмно и ориентирано към резултатите бюджетиране. 
Трежъри системата функционира добре като подпомага контрола и прозрачността при 
разходването. Напредва процеса на финансова децентрализация. Съществено подобрение 
през следващите години в управлението на финансовите ресурси на държавата се очаква в 
следствие от въвеждането на нов подход в бюджетирането. При него се повишава 
отговорността на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, които се превръщат 
в центрове за дефиниране на политиката при спазване на изискванията за ефективност, 
ефикасност и прозрачност при планирането, управлението и контрола на държавните 
ресурси. 
 

 101



За постигане на макроикономическите цели правителството ще продължи със структурните 
реформи, които ще помогнат да се рационализира публичния сектор. Реалният сектор е със 
силен потенциал и правилните мерки по неговото възстановяване ще играят ключова роля 
за икономиката. Амбициозната програма за преструктуриране ще бъде реализирана с 
подкрепата на Световната банка и на първия етап ще се концентрира върху завършване 
приватизацията на финансовите институции и неопределящите инфраструктурата 
предприятия и в напредъка в преструктурирането на енергийния и инфраструктурния 
сектор; в подобряване на законодателната база, определяща правилата за бизнеса; и в 
подобряване гъвкавостта на пазара на труда и стимулиране развитието на финансовите 
институции и спестяванията. Същевременно продължават реформите в здравеопазването и 
образованието, които ще позволят навлизането на частни структури и оптимално 
управление в тези сектори. В сферата на образованието се работи по по-доброто 
разпределение на ресурсите съгласно демографските характеристики на страната ни. 
 
 
Приемането на предлагания Проект на закон за държавния бюджет за 2003 г. е предпоставка 
за запазване на стабилна макроикономическа среда и ускоряване на процеса на 
икономически и бюджетни реформи, с което ще се подпомогне постигането на устойчив 
икономически растеж. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                             МИНИСТЪР: 
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