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1 ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ВЪНШНАТА И ВЪТРЕШНАТА 
ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА 

Външна среда 
Очакванията от началото на 2003 г., че възстановяването на световната икономика от 

рецесията ще започне през втората половина на годината, се оправдаха и средният за световната 

икономика ръст на БВП бе около 6%, а на годишна база – най-високият от 1999 г. насам. 

Значителното нарастване на индустриалните продажби, оживлението в световната търговия, 

засилването на бизнеса и в по-малка степен на потребителското доверие и силният ръст на 

инвестициите доведоха до по-висок от очакванията икономически растеж – 3.9% (3.2% по 

прогнози на МВФ от септември 2003 г.). Въпреки че високият растеж през втората половина на 

годината е главно в резултат на засиленото вътрешно търсене на американската икономика, 

породено от краткосрочните ефекти вследствие намаление на данъчните ставки и лихвите по 

ипотечните заеми, данните показват, че икономическият растеж е стабилен. Според прогнози на 

МВФ1, растежът на световната икономика през 2004 г. ще бъде с 0.7 процентни пункта по-висок 

спрямо предходните прогнози и ще достигне 4.6%, а през 2005 г. – 4.4%. 

Най-голямата световна икономика – тази на САЩ, отбеляза икономически растеж от 3.1% 

през 2003 г. (8.25% през трето тримесечие и 4% през четвърто тримесечие на годишна база) в 

резултат на успокояването на геополитическата среда и експанзионистичните мерки на 

паричната и фискална политики. Основните източници на растежа бяха частното потребление 

(посредством намаляването на данъчните ставки и лихвите по ипотечните заеми) и 

възстановяването на ръста на бизнес-инвестициите (в резултат на нарастване на печалбата и 

подобряване на кредитните условия). Това е и причината за подобряване на очакванията на МВФ 

относно очаквания ръст на световната икономика през 2004 г. - с 0.7 процентни пункта до 4.6%. 

През 2003 г. възстановяването на еврозоната остана забавено. Реализираният растеж бе едва 

0.4%, а основният източник бе външното търсене. След изключително нисък ръст през първата 

половина на годината (0.4%), през трето и четвърто тримесечие ръстът възлезе на 1.5 и 1.25% 

съответно (на годишна база). Условия за това създадоха оживлението в световната търговия, 

което засили износа независимо от силното евро. През последното тримесечие на годината 

инвестициите се възстановиха, въпреки че ефектът относително се компенсира от несигурността, 

свързана с поскъпването на еврото. Ръстът на потреблението също остана относително слаб, 

въпреки сравнително високите равнища на заетост в сравнение с предходните периоди. Едни от 

основните търговски партньори на България – Германия и Италия, реализират едни от най-

слабите темпове на растеж сред страните от еврозоната - съответно 0.1% и 0.3%. Прогнозите на  

 
1 IMF, World Economic Outlook, April 2004. 
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МВФ за ръста на европейската икономика през 2004 г. са занижени с 0.1 процентни пункта до 

1.7%, а през 2005 г. очакванията за растеж са от порядъка на 2.3%. От друга страна, силното 

външно търсене, нарастването на доходността и високите цени на акциите се очаква да 

стимулират икономическия растеж. Според МВФ обаче, подтиснатото потребителско доверие и 

високата безработица могат да забавят ръста на потреблението, а евентуално допълнително 

поскъпване на еврото – да понижи външното търсене, и съвкупно да окажат негативно влияние 

върху икономическия ръст.  

Японската икономика продължава да расте с темпове надвишаващи очакванията. През 

2003 г. ръстът на икономиката е 2.7%, повишение с 0.7 процентни пункта спрямо прогнозите от 

септември 2003 г. Прогнозите на МВФ за растежа през 2004 г. са завишени чувствително – с 1.9 

процентни пункта до 3.4%. Независимо от поскъпването на йената, основните източници за 

възстановяването на икономиката са износът и ръстът на частните инвестиции, подпомогнати от 

повишените възможности за печалба в корпоративния сектор и възстановяването на пазара на 

ценни книжа. Основен риск по отношение на очаквания висок икономически растеж през 2004 г. 

е допълнително поскъпване на националната валута. 

През 2003 г. равнището на водещата инфлация1 в еврозоната възлезе на 2.1%, като намаля 

с 0.2 процентни пункта спрямо 2002 г. В еврозоната равнището на инфлация се очаква да бъде 

около 1.7 и 1.6% съответно през 2004 и 2005 г., което е под определената от Европейската 

централна банка граница от 2%. Очакванията за намалението на инфлацията през следващите две 

години се основават главно на прогресивно намаление на заплатите при продължаващо слабо 

развитие на икономиката, повишаване производителността на труда и силна европейска валута. 

През 2003 г. инфлацията в САЩ възлезе на 2.3%, като според очакванията на МВФ това равнище 

ще се запази и през следващите две години (прогнозите са за 2.3 и 2.2% съответно през 2004 и 

2005 г.). В световен мащаб потребителските цени през 2004 и 2005 г. ще нараснат с около 1.7% в 

развитите икономики и с по-малко от 6% в развиващите се държави. 

Независимо от регистрираното през втората половина на 2003 г. възстановяване на 

растежа на световната икономика и подобрените очаквания за нейното развитие през следващите 

две години, международните лихвени проценти не бяха променени. През 2003 г. официалният 

лихвен процент (Federal funds rate) в САЩ бе намален с 0.25 процентни пункта до 1%, докато в 

еврозоната бе намаляван два пъти, като при последната корекция от 6 юни 2003 г. той достигна 

равнище от 2%. Според МВФ2, в условията на ниски лихвени проценти, цените на активите 

(които вече са се повишили значително) могат да се повишат още повече и при повишаване на 

 
1 В ЕС това е инфлация, като при нейното изчисляване се включват контролираните цени, както и цените на 
сезонните стоки – това са всички хранителни стоки и енергийни носители. 
2 IMF, Global Financial Stability Report, April 2004. 
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лихвените равнища стабилността на финансовите пазари да се влоши, което ще окаже 

отрицателно въздействие върху възстановяването на световната икономика. 

През 2003 г. щатският долар продължи да се обезценява спрямо еврото главно в резултат 

на съществуващите опасения относно високия и нарастващ дефицит по текущата сметка на САЩ 

и високия бюджетен дефицит (и двата възлизат на 4.9%). Американската валута се понижи от 

нива 0.944 щ.д. за 1 евро през 2002 г. до 1.131 щ.д. за 1 евро през 2003 г., като реалната й 

обезценка спрямо 2002 г. е 17.3%. Очакванията на международните финансови институции са за 

продължаващо поевтиняване на американската валута, поне докато провежданата от 

Европейската централна банка парична политика остане непроменена. 

Икономическо развитие на България 
По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), реалният растеж 

на БВП за 2003 г. е 4.3%. От страна на търсенето, най-голям принос имат потреблението и 

износът. Крайното потребление нараства с 6.6% на годишна база, поради увеличаване на 

реалните доходи на населението и засилване на кредитната активност на търговските банки. 

Брутообразуването на основен капитал нараства реално спрямо 2002 г. с 13.8% и делът му в БВП 

е 19.6%. 

 2002 2003 

 Реален растеж Реален растеж Приноси в 
растежа 

Брутен Вътрешен Продукт 4.9% 4.3% 4.3%
  по компоненти на използването       
Крайно потребление 3.6% 6.6% 5.7%

Индивидуално 3.4% 6.8% 5.2%
Колективно 6.0% 4.9% 0.5%

Брутни инвестиции . .   
Инвестиции в основен капитал 8.5% 13.8% 2.5%
Изменение на запасите . . 0.7%

Търговски баланс . .   
Износ на стоки и услуги 7.0% 8.0% 4.3%
Внос на стоки и услуги 4.9% 14.8% -8.9%

 

От страна на предлагането, секторът на индустрията дава най-голям принос за растежа. За 

годината реалният растеж на този сектор е 7.1%, като делът му в БВП нарасна до 26.2%. Най-

бързо развиващи се отрасли на индустрията през 2003 г. бяха преработващата и добивната 

индустрии. Растежът на общите продажби идва най-вече от експортно ориентираните отрасли, 

които регистрират голямо увеличение на продажбите за износ. Сектор “Услуги” също регистрира 

растеж за годината от 3.5%, като отраслите с най-значим принос за растежа на добавената 

стойност в икономиката отново са “Съобщения” и “Финанси, кредит и застраховки”. Селското 

стопанство има отрицателен принос към растежа, тъй като регистрира спад от 1.3%. 
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Инфлация 
Годишната инфлация в края на 2003 г. е 5.6%, а средногодишната е 2.3%. Ценовото 

повишение в две групи стоки през последните месеци от 2003 г. бе причината за по-бързото 

покачване на общото ниво на потребителските цени.  

Инфлация в края на 2003 г. 

  

Относителен
дял в ИПЦ 

% 
Изменение 

в % 

Принос -  
процентни 
пункта 

Обща инфлация 100.000 5.6 
  Храни 40.941 8.4 3.4 
  Пазарни нехранителни стоки 15.307 -1.4 -0.2 
  Пазарни услуги 14.362 4.0 0.6 
  Пазарни горива 5.278 -1.6 -0.1 
Административни цени 24.112 8.1 1.9 
Базисна инфлация 75.888 4.8 3.7 

 

От една страна, хранителните стоки поскъпнаха значително. Това се дължи на ръста в 

цените на хляб (33.4%), хлебни изделия (13.5%) и брашно (25.9%), които се повишиха средно с 

30.8% и допринесоха за покачване на общото равнище на потребителските цени с 2.4 процентни 

пункта. Реколтата от зърно и производството на хлебна пшеница през 2003 г. беше доста по-

малко в сравнение с тези през 2002 г. По-слабата реколта и в страните от Централна и Източна 

Европа и в Черноморския регион са причина за шока в предлагането при зърнените продукти. 

Световните запаси на пшеница също спадаха и очакванията се ревизираха в посока надолу. По 

тази причина цените на пшеницата, а оттам и на хляба, се повишиха. По-значително е 

поскъпването при млечните произведения (19.3%) и захарта (6.6%). Неблагоприятната динамика 

на цените на хранителните стоки доведе до 4.8% нарастване на базисната инфлация. 

От друга страна, бяха извършени корекции в административните (контролирани от 

правителството) цени през 2003 г., като основните от тях са: цените на електроенергията за 

домакинствата се увеличиха с 14.2%; на топлоенергията - с 10%; на лекарствата - с 5.4%; на 

водоснабдяването - с 3.5%. Приносът на административните цени в годишната инфлация се 

изчислява на 1.9 процентни пункта. 

Слабият щатски долар в сравнение с еврото (лева) допринесе за отрицателното натрупано 

изменение в цените на пазарните нехранителни стоки и горива. Цената на суровия петрол – Брент 

на международните пазари поскъпна с 5.4% за 2003 г., но спадът в курса на щатския долар 

повлия за по-ниските цени на течните горива в страната, както при цените на производител, така 

и при потребителските цени. 
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Платежен баланс 
През 2003 г. дефицитът по текущата сметка на платежния баланс се влоши осезаемо и 

достигна 1 498.3 млн. евро или 8.5% от БВП, като почти се удвои в сравнение с 2002 г., когато 

беше 924.2 млн. евро или 5.6% от БВП. Основен принос за влошаването на текущия дефицит за 

периода имаха търговският баланс и салдото по сметка “Доход” (съответно 87.9% и 26.7%). 

Салдото на търговията с услуги е положително според последните ревизии на БНБ.  

Влошаването на търговското салдо за годината се дължи на нарастването на вноса, който се 

увеличи номинално с 14.2% спрямо предходната година и достигна (fob) 8 858.8 млн. евро. 

Увеличеният темп на внос на стоки се дължи на ръста на потреблението и инвестициите, които 

бяха допълнително ускорени от високата кредитна активност на банките, на силната девалвация 

на щатския долар, на добрите темпове на българския износ и на други фактори, в т.ч. подобрения 

контрол на митниците.  

Износът през 2003 г. възлезе на 6 662.6 млн. евро в условията на бавно растяща световна 

икономика. Поскъпването на лева спрямо щатския долар (с над 20% средно за годината) повлия 

негативно на конкурентноспособността на българските стоки, въпреки сравнително ниската 

еластичност на търговията към реалния валутен курс. При тези неблагоприятни външни условия 

износът се увеличи с 9.9% спрямо 2002 г. Това развитие се дължи най-вече на ръст в износа на 

текстилни продукти и неблагородни метали. 

Търговското салдо за периода е 2 196.2 млн. евро или 12.5% от БВП. Салдото на 

търговията с услуги за 2003 г. възлиза на 523.9 млн. евро. Приходите от туризъм през последната 

година достигат 1 460 млн. евро и нарастват с 21.4% спрямо предходния период. Ръстът 

съответства на 18 % увеличение на броя на туристите, посетили страната през 2003 г. 

Ниските равнища на международните лихви и по-големите разходи за лихвени плащания 

през периода, вследствие на преструктурирането на външния дълг, както и еднократно плащане 

на дивиденти от българска компания към чуждестранните й собственици,  влошават салдото по 

статия “Доход”.  

Нетните текущи трансфери през 2003 г. нарастват с 45.7 млн. евро спрямо 2002 г. 

Постъпленията в страната достигат 762.5 млн. евро и се увеличават с 84.4 млн. евро, като това  се 

дължи основно на увеличението на частните трансфери. 

През 2003 г. финансовата сметка е положителна и покрива изцяло дефицита по текущата 

сметка. Привлечените преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в страната достигнаха 1 253.9 млн. 

евро, като се увеличиха с 273.9 млн.евро и покриха 83.7% от дефицита по текущата сметка. Този 

ръст се дължи изцяло на привлечения в размер на 529.4 млн. евро “Друг капитал” (промяна в 

нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни 

инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити). Привлеченият “Дялов капитал” 
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остана на нивата от предходната година, като инвестициите в банковия сектор надвишават тези в 

реалния сектор. Това до голяма степен се дължи на приватизацията през м. октомври на Банка 

ДСК, която формира и по-голямата част от приходите от приватизация през 2003 г. 

Общият баланс на страната е положителен - в размер на 630.3 млн. евро, като статията 

“Грешки и пропуски” е положителна и възлиза на 354.4 млн. евро. Нетните задължения на 

България към МВФ се увеличават с 35.3 млн. евро. През 2003 г. е получен и заем от Световната 

банка в размер на 151.2 млн. евро. Валутните резерви на БНБ нарастват с 816.7 млн. евро спрямо 

края на 2002 г., при изключване на измененията, дължащи се на курсови разлики. В края на 

годината съотношението “Валутни резерви на БНБ / Внос на стоки и нефакторни услуги” се 

подобрява спрямо края на 2002 г. 

Финансов сектор 
През 2003 г. финансовата система се развиваше динамично и стабилно, допринасяйки още 

повече за макроикономическата стабилност и постигането на икономически растеж. Наблюдава 

се продължаване на някои основни тенденции, очертани в предходните години: растяща 

кредитна експанзия, продължаваща стабилност на валутния борд, финансова стабилност на 

банковия и паричния сектор, задълбочаване на финансовото посредничество на банкови и 

небанкови финансови посредници и доминираща роля на банките в икономиката. Паричното 

предлагане нарасна с 20.4% (2.85 млрд.лв.) в номинално и 14% (1.96 млрд.лв.) в реално 

изражение1, а отношението на паричната маса (М3) към БВП в края на годината достигна до 

48.9% срещу 43.2% за 2002 г. 

От компонентите на паричното предлагане – паричните агрегати, бързоликвидният 

агрегат (М1), включващ парите извън банките и безсрочните депозити в лева и валута, нарасна 

през 2003 г. с 22.7% (1.26 млрд. лв.) в номинално и с 18.2% в реално изражение. Квазипарите се 

увеличиха номинално с 15.5% (1.2 млрд. лв.), а компонентите с най-ниска ликвидност нараснаха 

с 85.2% (352.1 млн. лв.). 

От гледна точка на активите на банковата система годишното увеличение на паричната 

маса намери израз преди всичко в повишение на нетните вътрешни активи (с 66.2% или 2.7 млрд. 

лв. спрямо края на 2002 г.). За същия период нетните чуждестранни активи на банковата система 

нараснаха едва с 1.6%(157.3 млн.лв.), като техният прираст се свързва единствено с увеличението 

на валутните резерви на БНБ. Годишното увеличение на нетните вътрешни активи на банковата 

система се дължи изцяло на нарастването на вътрешния кредит с 33.9% (2.6 млрд. лв.) за периода 

от края на 2002 г. до края на 2003 г. Принос за това има само повишаването на вземанията на 

банковата система от неправителствения сектор с 48.3% (3.09 млрд. лв.) Нарасна и отношението 

 
1 При дефлиране с ИПЦ при база декември 2002. 
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на кредита за неправителствения сектор към БВП до 27.6% в края на 2003 г.(19.8% в края на 2002 

г.).  Вземанията от правителствения сектор намаляват с 39.3% (495.3 млн. лв.) за този период. 

Най-голям принос за ръста на кредита за неправителствения сектор имат кредитът за 

частните предприятия, увеличен с около 2 млрд. лв., и кредитът за населението, нараснал с 959.7 

млн. лева. Налице е качествена промяна в матуритетната структура на отпуснатите кредити. След 

много високия ръст на дългосрочните кредити за последните две години, в края на 2003 г. те вече 

превъзхождат краткосрочните като дял от общата сума на кредитите, предоставени на 

нефинансови предприятия и домакинства. По-голямата част от отпуснатите дългосрочни кредити 

са за предприятия от частния сектор, което предполага и значително нарастване на кредитите с 

инвестиционни цели. Очаква се, че увеличаването на матуритета на кредитите и тенденцията към 

постепенен спад на лихвените проценти да стимулират поддържането в бъдеще на стабилния 

ръст на кредитите за частния сектор на икономиката. В основата на този ръст през 2003 г. бяха 

нарасналата кредитоспособност на икономическите агенти, силната конкуренция между 

отделните банки и стабилно опериращата като цяло банкова система. Високият ръст на кредитите 

за частния сектор, заедно с високото качество на кредитните портфейли на банките, може да се 

възприеме както като следствие и индикатор на благоприятната икономическа конюнктура в 

страната, така и като предпоставка за поддържане на стабилен икономически растеж. 
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2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА  

През последните няколко години, независимо от неблагоприятните външни условия и 

процеса на преструктуриране, българската икономика отбеляза положителни темпове на растеж. 

Постигната бе макроикономическа стабилност в резултат на провежданата икономическа 

политика, основана на принципите на валутния съвет, поддържането на разумна фискална 

политика и подобряване на финансовата дисциплина в публичния сектор. От друга страна, 

неблагоприятните тенденции в търговското салдо на страната и дефицитът по текущата сметка на 

платежния баланс крият рискове за достигнатото ниво на макроикономическа стабилност. 

Фискалният аспект на икономическите мерки в тази посока се свежда до избягване на двойния 

дефицит и постигане на балансиран бюджет. И през 2003 г. бюджетното изпълнение беше в 

подкрепа на провежданата фискална политика и на постигнатата макроикономическа стабилност.  

Доброто изпълнение на бюджетните приходи позволи да се отговори на неблагоприятното 

развитие на някои макроикономически параметри, причинено основно от нарастването на 

вътрешния кредит и вноса. Трайната тенденция към нарастване на дефицита по текущата сметка 

на платежния баланс наложи предприемането на компенсиращи мерки за редуциране целевото 

ниво на дефицита по консолидирания бюджет, в резултат на което бе постигнат балансиран 

бюджет за 2003 г. 

Консолидираната фискална програма1 представя най-пълно фискалната позиция на 

страната. Изпълнението й за 2003 г., отнесено към предходната година и програмата е, както 

следва: 

 млн. лв.  

Показатели Изпълнение 
2002 г. 

Програма2 
2003 г. 

Изпълнение 
2003 г. 

Изпълнение 
към 2002 г. 

Изпълнение 
към програма 
2003 г. 

Приходи, в т. ч.: 
- данъчни 
- неданъчни  
- помощи 

12 523.3 
9 596.7 
2 624.8 

301.8 

13 372.6
10 662.4 
2 209.4 

500.8 

14 069.7
11 114.1 
2 644.3 

311.3 

112,3% 
115,8% 
100.7% 
103.2% 

105.2%
104.2% 
119.6% 

62.2% 
Разходи 
- нелихвени разходи 
- текущи 
- капиталови 
-лихвени разходи 

12 732.5 
12 019.7 
10 795.0 
1 224.7 

712.8 

13 635.4 
12 796.8 
11 496.2 
1 300.6 

838.6 

14 068.8
13 344.9 
11 985.9 
1 359.0 

723.9 

110.5% 
111.0% 
111.0% 
111.0% 
101.5% 

103.2%
104.3% 
104.2% 
104.5% 

86.3% 

Баланс -209.2 -262.8 0.9   

Успешното приключване на Бюджет 2003 в голяма степен е в резултат на преизпълнение 

на бюджетните приходи, което позволи фискалната политика да остане достатъчно гъвкава до 

                                                 
1 Обхваща републиканския бюджет и всички автономни бюджети – на общините, осигурителните фондове, ДВУЗ, 
БАН, БНР, БНТ, Висшия съдебен съвет, както и извънбюджетни фондове и сметки на централно и местно ниво. 
2 Средствата, разчетени по позиция “Резерв за непредвидени и неотложни разходи” са отнесени по съответните 
разходни позиции съгласно Единната бюджетна класификация. 



края на годината, като бяха посрещнати редица важни и приоритетни разходи, без да се нарушава 

целевото ниво на дефицита. 

Приходи по консолидираната фискална програма 
Общо събраните приходи за 2003 г. по консолидирания бюджет са в размер на 14 069.7 

млн. лв. или 105.2 % спрямо програмата. Наблюдава се увеличение в размер на 1 546.4 млн. лв. 

спрямо предходната година или е постигнат  ръст  от  12.3 %.  

С най-голяма тежест в бюджетните приходи са данъчните приходи с относителен дял 

79.0%, като постъпленията са в размер на 11 114.1 млн. лв., или изпълнението им спрямо 

разчетените за 2003 г. е 104.2 %. Реализираните данъчни приходи са с 1 517.4 млн. лв. повече в 

сравнение с 2002 г., или нарастването им е с 15.8 %. 

Постъпления от данъчни приходи по консолидирания държавен бюджет за 2002 г. и 
2003 г.1

0,0

500 000,0

1 000 000,0

1 500 000,0

2 000 000,0

2 500 000,0

3 000 000,0

3 500 000,0

4 000 000,0

4 500 000,0

   Данъци в/у
печалбата

ДДФЛ ДДС    Акцизи    Мита    СО и ЗО
вноски *

   Др. данъци(хил. лв.)

2002 година 2003 година

 
Съществен принос за доброто изпълнение на приходите има ръстът на постъпленията от 

косвени данъци  спрямо предходната година (16.4 %). Общият им размер възлиза на 4 875.9 млн. 

лв. или с 685.7 млн. лв. повече в сравнение с отчетения през 2002 г. Значителното увеличение на 

вноса е основната причина за високия размер на реализираните приходи от тези данъци. 

Сравнени с предходната година приходите от ДДС са нараснали с 15.4 %, главно поради по-

високите приходи от ДДС от внос. Също така за преизпълнението на тези приходи спрямо 

годишните разчети (5.4 %) съществен принос има и ефективният контрол от страна на данъчната 

администрация, както и съсредоточаване на събирането на по-голяма част от данъчните приходи 

в ТДД “Големи данъкоплатци”, което води до по-доброто им администриране. Не на последно 

място е използването на “ДДС-сметката”, която задължително се ползва от 01.01.2003 г. и 

ограничава възможностите за злоупотреби при възстановяване на данъчен кредит. Изпълнението  
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1 Отчетните данни за осигурителни вноски за 2002 г. не обхващат главниците по ревизионни актове за начет в 
приход на държавното обществено осигуряване, които в отчета за 2003 г. са в размер на 89,3 млн. лв. 
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на приходите от акцизи спрямо годишните разчети е 102.8%. Спрямо 2002 г. са постъпили с 230.1 

млн. лв. повече, дължащо се, както на увеличения обем на вноса на горива и тютюневи изделия, 

така и на предприетите административни мерки от данъчната и митническа администрация за 

повишаване събираемостта на публичните вземания. Приходите от мита са в размер на 231.3 млн. 

лв. и отбелязват ръст от 22.8%, въпреки тенденцията на плавно намаляване на тарифните ставки 

на митата. Преизпълнението на косвените данъци от внос е и в резултат на повишената 

събираемост, вследствие съвместните усилия на ръководството на Агенция “Митници” и 

експертите от “Crown Agents” за засилване и подобряване ефективността на контрола. 

Постъпленията от преки данъци за 2003 г. възлизат на 5 879.1 млн. лв., което е с 15.2 % 

повече в сравнение с 2002 г. Представените в графиката приходи от данъци върху печалбата 

включват корпоративния данък, данъка върху дивидентите и доходите и данъка върху 

застрахователните и презастрахователни премии. Приходите от корпоративен данък  са в размер 

на 968.4 млн. лв. и представляват 111 % спрямо годишния разчет. Въпреки намалението на 

данъчната ставка, спрямо ставките, прилагани за предходните години, събраните приходи са с 

63.2 млн. лв. повече в сравнение с 2002 г. или е реализиран ръст от 7 %. Доброто изпълнение на 

приходите от корпоративен данък се дължи основно на значителните постъпления в началото на 

годината от внесени данъци върху по-голям размер облагаема печалба, реализиран през 2002 г. 

спрямо този, отчетен през 2001 г. Положителен ефект върху изпълнението оказват и високите 

постъпления от данъка по данъчно-ревизионни актове. Високото преизпълнение спрямо 

годишния разчет на данъка върху дивидента и доходите в размер на 95 % се дължи, както на 

извънредни приходи от данък върху възнаграждения за технически услуги, извършвани от 

чуждестранни фирми, така и на постъпления в резултат на данъчно ревизионни актове. По 

приходите от данък върху застрахователни и презастрахователни премии се отчита неизпълнение 

спрямо заложения разчет в размер на 2.3 млн. лв. или 9%. Основната причина за това 

неизпълнение е ръстът на отстъпените премии на презастрахователи. Събраните приходи от 

данъци върху доходите на физически лица са в размер на 1 140.3 млн. лв., което представлява 

106.3 % спрямо годишната програма за 2003 г. Сравнението им с приходите за предходната 

година показва ръст от 8.4 %. Доброто общо изпълнение на този показател се дължи основно на 

по-високите постъпления от данъка по трудови и служебни правоотношения, в резултат на 

новата скала на облагане в сила от 01.01.2003 г., задължителната регистрация на трудовите 

договори в НОИ, ограниченото до 10% намаляване на облагаемия доход с вноските за 

доброволно пенсионно и здравно осигуряване, доброволното осигуряване за безработица, както и 

на увеличения брой заети (средното годишно равнище на регистрираната безработица през 2003 

г. е 14.7 % при 17.7 % за предходната) и на по-високия ръст на работните заплати, вследствие на 

изплатените допълнителни средства през м. декември. Това компенсира намалението на данъка 
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по извънтрудови правоотношения, в резултат на промяната в размера на авансовите вноски от 

20% на 15%. Постъпленията от патентен данък са в рамките на планираните и съответстват на 

направените законови промени за 2003 г.  

Приходите от осигурителни вноски в размер на 3 653.6 млн. лв. представляват 32.9 % от 

данъчните приходи за 2003 г. Изпълнението на годишната програма е 98.6 % и 577.9 млн. лв. 

повече в сравнение с полученото през предходната година (вкл. 89.3 млн. лв. главница по 

ревизионни актове за начет),  като се има предвид, че в данните за посочените приходи за 2002 г. 

главници по ревизионни актове за начет са отчетени в неданъчните приходи. 

Неданъчните приходи, събрани през 2003 г., са с 19.5 млн.лв. повече спрямо изпълнението 

им за 2002 г. и представляват 119.6% спрямо годишната програма. С най-голям относителен дял 

от 47.2% са приходите и доходите от собственост, по-конкретно отчетените в тази позиция 

приходи от дивидент за държавата. При постъпленията от държавните и общинските такси най-

голям принос за преизпълнението имат високите приходи от такса за битови отпадъци, от таксите 

за административни услуги и курортни такси. Приходите от глоби и санкции са с 43.8 млн. лв. 

над разчетените за 2003 г. - главно поради подобряване на събираемостта им вследствие на 

въведеното от данъчната администрация автоматизирано изчисляване на лихвите по 

просрочените вземания и внесените суми по данъчно-ревизионни актове.  

Приходите от помощи са изпълнени 62.2% спрямо разчета. За 2003 г. се отчита 

неусвояване на разчетените средствата от ЕС, в рамките на одобрените годишни квоти за Р 

България, което води до отлагане на плащания по проекти, предвидени за текущата година. 

Усвояването на тези средства зависи от скоростта и ритмичността на изпълнението на проектите 

по програми ФАР, ИСПА и САПАРД от съответните изпълнителни агенции. 

Разходи по консолидираната фискална програма 
Бюджетните разходи за 2003 г. по консолидирания бюджет са в размер на 14 068.8 млн. лв. 

или 103.2% спрямо годишната програма. Нарастването им спрямо 2002 г. е с 10.5%. Фискалната 

политика бе достатъчно гъвкава, предвид промените и тенденциите в макроикономическата среда 

и промяната в целевото ниво на дефицита. В процеса на изпълнение на бюджета внимателно се 

наблюдаваха и  анализираха приоритетните разходи за пенсии, издръжката на здравните заведения 

и образованието, разходите, свързани с дейностите по отбраната и сигурността, делегираните 

държавни дейности на общините и др. С оглед своевременното финансиране на неотложните и 

приоритетни разходи на бюджетните системи чрез лимитите за разход, за някои от тях (като 

здравеопазване, образование и земеделие) бе прилагана схема на изпреварващо финансиране. По 

този начин бяха подпомогнати дейности, при които се извършват по-големи сезонни разходи, като  

беше преодоляна тенденцията за натрупване на просрочени задължения.  



Изпълнението на нелихвените разходи по консолидираната фискална програма е 13 344.9 

млн. лв. или 104.3% спрямо годишната програма. Сравнени с извършените нелихвени разходи през 

2002 г. се наблюдава ръст от 11%. 

Нелихвени разходи по консолидирания държавен бюджет за 2002 г. и 2003 г. 
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С най-голям относителен дял в общия размер на нелихвените разходи (38.8%) са разходите 

за социално осигуряване, подпомагане и грижи, което представлява 95.9 % от годишната програма. 

Разходите за текуща издръжка, които включват освен разходите за горива и енергия, външни 

услуги, текущ ремонт, медикаменти и др., също и разходите за отбрана и сигурност, представляват 

28.4% от общия размер на нелихвените разходи. Разходите за заплати, възнаграждения и 

осигурителни вноски на персонала са с относителен дял 15.6% и изпълнението им спрямо 

годишния разчет е 107.4%. Капиталовите разходи, прирастът на държавния резерв и изкупената 

земеделска продукция са в размер на 1 359.0 млн. лв. или 104.5% спрямо програмата за 2003 г. 

Сравнени с изпълнението за предходната година се наблюдава ръст от 11%. 

Въз основа на допълнителните ресурси от реализираните икономии, преизпълнението на 

приходите по републиканския бюджет и в рамките на предприетите компенсиращи мерки, предвид 

промяната в целевото ниво на дефицита, Министерският съвет одобри допълнителни средства, 

насочени към извършване на приоритетни разходи в проблемните области с оглед осигуряване на 

условия за стабилност при приключване на 2003 г. 

По бюджетите на общините бяха предоставени средства за покриване на недостига за 

текуща издръжка до сто на сто за делегираните държавни дейности в размер на 155.1 млн. лв. 

съгласно разпоредбите на чл. 9, ал. 4 от ЗДБРБ за 2003 г. Одобрени бяха 113 млн. лв. за изплащане 

на коледни добавки към пенсиите. Допълнителното плащане за материално стимулиране през м. 

декември за бюджетния сектор се осъществи при условията и разпоредбите на ПМС № 40/2003 г. 

за работната заплата в бюджетните организации и дейности. С ПМС № 322/2003 г. бяха осигурени 

допълнителни средства за тази цел на общините в рамките на 50% от месечната брутна работна 

заплата. Одобрени бяха допълнително средства за покриване на просрочията на болниците и на 
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общините, както и за делегирани от държавата дейности - за издръжка на образованието, 

здравеопазването, изравнителна субсидия за местни дейности и др. Бяха отпуснати допълнителни 

средства и за реалния сектор на икономиката за компенсиране стойността на безплатните 

пътувания и за програми за отстраняване на екологични щети. Одобрени бяха и допълнителни 

средства за покриване на приоритетни и неотложни разходи на редица министерства и ведомства. 

Обслужването на външния дълг на Р България към чуждестранните кредитори се 

извършваше в съответствие със сключените кредитни споразумения. Разходите за лихви по 

външни заеми са в размер на 560.8 млн. лв. По-ниският курс на щатската валута, японската йена 

и швейцарския франк от заложените при изготвяне на ЗДБРБ за 2003 г. и изпълнението на 

погасителния график за годината на задълженията към частните кредитори от Лондонския клуб 

благоприятстват за отчетените под планирания размер разходи по държавни заеми. Разходите за 

лихви по вътрешни заеми са в размер на 163.1 млн. лв.   

Разгледани по функционален признак, бюджетните разходи отразяват основните 

направления в политиката на правителството в рамките на разполагаемия ресурс за 2003 г.  

Относителен дял на разходите по функции 
за 2002 г.  в общо разходи
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Относителен дял на разходите по функции
за 2003 г. в общо разходи
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С голям относителен дял в общите разходи за 2003 г., предопределен от икономическите и 

демографските фактори в страната, както и от провежданите реформи са средствата за сферата на 

социалното осигуряване, подпомагане и грижи (34.2%), за здравеопазването (12.1%) и за  

образованието (10.7%). Предвид реформите, свързани с присъединяването на Р България към 

НАТО, както и съдебната реформа, насочена към изграждането на ефективно функционираща 

правораздавателна система, отговаряща на европейските изисквания и стандарти, са и разходите, 

извършени за отбрана и сигурност (12.7% от общите разходи). Разходите по функция 

“Икономически дейности и услуги” (11.9% от общите разходи) отразяват взаимоотношенията на 

бюджета с реалния сектор и ангажимента на правителството по извършване на структурните 
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реформи. Основен механизъм на тези взаимоотношения са програмите по финансиране и 

субсидиране на отделните подотрасли - транспорт и съобщения, селско и горско стопанство, лов 

и риболов, минно дело, горива и енергия. Разходите, некласифицирани в другите функции по 

консолидирания държавен бюджет, са основно свързани с лихвените плащания по обслужване на 

държавния дълг и са представени в графиките като “Други”. 

Разходите по функции за 2003 г.,отнесени към БВП и съпоставени с 2002 г., са както следва:  
 

Относителен дял на разходите по функции за 2002 г. и 2003 г. в БВП
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С най-голям ръст спрямо 2002 г. - 0,6 процентни пункта, са разходите по функция 

“Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, което е в съответствие със социалната 

насоченост на бюджета за 2003 г.: средствата осигуриха провеждането на програмите “От 

социални помощи към заетост” за реализиране на редица мерки за социална защита, ръста в 

размера на пенсиите, както и обезщетенията на освободените кадрови военнослужещи. 

Относителният дял в БВП на разходите за функции “Образование” и “Здравеопазване” също 

бележат ръст (съответно – 0.2 и 0.5 процентни пункта) и подкрепиха изпълнението на заявените 

ангажименти на правителствената политика по отношение на: оптимизирането на училищната 

мрежа и управлението на ресурсите в образователната система; осигуряването на нормалното 

функциониране на системата на здравеопазването по време на преструктурирането на сектора и 

въвеждането на нов начин на заплащане на болничната помощ. Делът на разходите по функция 

“Отбрана и сигурност” в БВП все още е значителен. Приоритетите в областта на отбраната и 
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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. Финансовото подпомагане на реалния сектор, като част от държавните разходи е 

насочено и пряко свързано 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. В тази връзка, относителният дял на разходите по 

функция “Икономически дейности и услуги” отразява етапа на развитие на структурната 

реформа и 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.     

Поддържането на определено ниво на фискален резерв (въведен като обобщен показател 

от средата на 1997 г. по повод въвеждането на валутен съвет и специфичните изисквания към 

бюджета и финансовата система) минимизира фискалния риск и гарантира плащането на 

външния дълг. Фискалният резерв към 31.12.2003 г., изчислен по програмни1 валутни курсове, е 

3 848.8 млн. лв. и включва: паричните средства в лева и в чуждестранна валута на всички текущи 

и депозитни сметки в банковата система на централния бюджет, министерствата и ведомствата, 

НОИ, НЗОК, извънбюджетните сметки и фондове, определени с годишния закон за държавния 

бюджет на Р България. Той е резултативна величина, влияеща се от бюджетното салдо (дефицит/ 

излишък), приходите от приватизация, придобиването на дялове, акции и съучастия и възмездно 

финансиране, нетния ефект от операциите по управление на дълга.  

И през 2003 г. продължи реформата в бюджетния сектор, насочена към усъвършенстване 

на управлението на бюджетните ресурси: 

- С новия Устройствен правилник на Министерството на финансите, в сила от 1.05.2003 г., 

беше одобрена нова организационна структура, създаваща условия за засилване на дейностите по 

усъвършенстване на функциите, свързани с планирането и изпълнението на бюджета, с оглед 

хармонизиране на процедурите и практиките с тези, прилагани в страните-членки на ЕС; 

- От началото на годината стартира изпълнението и отчитането на първия пилотен 

програмен и ориентиран към резултатите бюджет на Министерство на околната среда и водите 

(МОСВ) за 2003 г. Отчетът за изпълнението му е включен като приложение на настоящия доклад. 

В него за първи път се предоставя информация за изпълнението на целите и програмите на 

министерството въз основа на проведените дейности в рамките на отчетния период и се обвързва 

изпълнението на политиките, провеждани от министерството, с разходите по отделните 

програми. Информацията съдържа анализ за предоставените от МОСВ продукти/услуги, както и                  

                                                 
1 Левовата равностойност на салдата по валутните сметки за 2003 г. се изчислява по валутните курсове, валидни за 
31.12.2002 г., т. н. програмни валутни курсове, с оглед съпоставимост на данните за периодите на годината. 
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за постигнатия ефект за обществото в областта на опазване на околната среда. Подходът на 

програмно бюджетиране спомага за по-ефективното разпределение на средствата и за успешното 

изпълнение на провежданите от правителството политики; 

- Продължи централизирането на бюджетните средства и рационализирането на 

платежния процес в системата на “Единната сметка” чрез извършване на всички плащания на 

първостепенните и подведомствените им разпоредители чрез Системата за електронни бюджетни 

разплащания (СЕБРА), както и осъществяването на агрегиран контрол върху разходите чрез 

залагане на лимит по сметките на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити от МФ. 

Предоставянето на субсидиите от централния бюджет за общините чрез СЕБРА в голяма степен 

улесни и ускори финансирането на общините;  

- От юни 2003 г. се въведе Системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS) в БНБ 

и се свърза с “Единната сметка”, което доведе до ускоряване и улесняване и на бюджетните 

платежни процедури;  

- Постигнатите резултати в процеса на изграждането на качествено нова платежна система 

позволиха да се подобри ефективността на контрола върху основните потоци за и от 

правителствени сметки, да се опростят платежните и административните процедури, да се 

осигури по-своевременна информация за извършените плащания и да се централизират и 

инвестират свободните касови наличности по ред, определен в действащата нормативна база; 

- Във връзка с необходимостта от привеждане на счетоводните процедури в съответствие 

с изискванията на ЕС и на международните финансови институции, продължи модернизирането 

на счетоводната отчетност за бюджетните предприятия, като се внесе в Народното събрание 

законопроект за изменение и допълнение на Закона за счетоводството. С него се цели в 

максимална степен разширяване на базата, въз основа на която се разработват и актуализират 

основните актове, регламентиращи счетоводството на бюджетните предприятия - сметкоплан, 

счетоводни стандарти и методически указания по тяхното прилагане, като се запазва  

съществуващата счетоводна рамка, принципи и концепции на отчетност на държавните финанси 

и се създават предпоставки за прилагане на изискванията, както на международните институции 

и организации, така и на българското законодателство по отношение отчетността на бюджетния 

сектор; 

- В хода на преговорите за членство в ЕС, осигуряването на хармонизирана и 

изчерпателна информация за държавната финансова статистика е от изключително значение с 

оглед създаване на условия за съпоставимост на  данните (в т.ч. за дефицита и дълга) с тези на 

страните-членки, както и за подготовката по прилагането на процедурите и регулациите след 

получаване на покана за членство. Съгласно поетите ангажименти от българското правителство, 

от 2001 г. ежегодно се предоставят на Европейската комисия /ЕК/ нотификационни таблици за 
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дефицита и дълга на консолидираното правителство в съответствие с методологията на 

Европейската система за национални сметки (ЕSA 95) и Ръководството за дефицита и дълга. 

Предоставянето на тези данни е един от приоритетите на ЕК, както за страните-членки на ЕС, 

така и за страните-кандидатки,  за осигуряване на съпоставимост на фискалните показатели с 

оглед спазване на критериите от Маастрихт и Амстердам. Във връзка с посочените ангажименти, 

стартира процесът по разработване на методология за изготвяне на изчерпателна, надеждна и 

съпоставима информация за данъчните приходи на централния бюджет на начислена база, като за 

целта бе създадена работна група с представители на отговорните институции; 

- През 2003 г. за първи път бяха изготвени статистическите данни за държавните финанси 

за 2002 г. в новия GFSM 2001 формат съгласно новото Ръководство за държавна финансова 

статистика на МВФ. С оглед осигуряването на съпоставимост на динамичния ред, започна 

работата по прекласифициране на данните за предходните години;  

- В съответствие с Националната стратегия за развитие на статистиката от декември 2003 

г. Р България стана редовен член на Специалния стандарт за разпространение на данни на МВФ 

(SDDS). С присъединяването си към SDDS страната ни се ангажира да спазва изискванията за 

надеждност, своевременност, периодичност, коректност и точност на предоставяната 

статистическа информация, както и за нейното разпространение чрез Интернет страницата на 

Министерство на финансите, придържайки се към строго регламентирани процедури и график;  

- Създаването на електронна страница в Интернет на МФ, в която периодично се 

публикуват и актуализират статистически данни за бюджета и методологически материали за 

отчетността на бюджетните предприятия, е резултат от по-нататъшните усилия за осигуряване на 

прозрачност при планирането, изпълнението и отчитането на бюджета. Оповестен е график и 

отговорни служители за своевременната актуализация на информацията и връзка с външните 

потребители, което е и в съответствие с поетите ангажименти при присъединяването към SDDS.  
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3 АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ 

Държавен дълг 
Номиналният размер на държавния дълг в края на 2003 г. възлиза на 15.871 млрд. лв., от 

него 13.614 млрд. лв. - външен и 2.257 млрд. лв. - вътрешен дълг. Намалението на дълга в 

абсолютна стойност спрямо 2002 г. е с 1.286 млрд. лв., дължащо се както на редовните 

погашения на главници, така и на промяната в номиналната стойност на задълженията в резултат 

на валутни курсови разлики. 

Размер на държавния и държавно-гарантирания дълг 
Структура 31.12.2002 31.12.2003 

  
(млн. лв.)

% от 
държавния 

дълг 
(млн. лв.)

% от 
държавния 

дълг 
Вътрешен дълг 2 124.1 12.4% 2 256.7 14.2%
 I. Държавен дълг  2 124.1  2 256.7  
 1. ДЦК, емитирани за финансиране 1 476.5 8.6% 1 719.5 10.8%
 на бюджетния дефицит     
 2. ДЦК, емитирани за структурната реформа  647.6 3.8% 537.2 3.4%
Външен дълг 15 032.3 87.6%  13 614.7 85.8%
 Държавен дълг  15 032.3  13 614.7  
 І.Облигации  9 209.3 53.7% 7 787.3 49.1%
 1. Брейди облигации  4 691.4 27.3% 3 696.8 23.3%
 2. Други облигации  4 517.9 26.3% 4 090.5 25.8%
 ІІ. Кредити  5 823.0 33.9% 5 827.4 36.7%
 1. Парижки клуб  556.4 3.2% 428.1 2.7%
2. Световна банка  1 635.3 9.5% 1 701.6 10.7%
в т. ч. JBIC (JEXIM)*  233.1 1.4% 196.2 1.2%
3. Г-204  95.6 0.6% 82.1 0.5%
4. Европейски съюз  762.8 4.4% 684.5 4.3%
5. МВФ  1 937.9 11.3%  1 838.9 11.6%
6. Други 252.8 1.5% 245.0 1.5%
7. Държавни инвестиционни заеми  463.0 2.7% 749.1 4.7%
10. Активирани държавни гаранции 119.3 0.7% 98.2 0.6%
Общо държавен дълг 17 156.4   15 871.4  
Вътрешни държавни гаранции 1.9  -  
Външни държавни гаранции 1 037.6  772.4  
Общо държавно-гарантиран дълг 1 039.5   772.4  
Общо държавно и държавно-гарантиран дълг 18 195.9   16 643.8  
Вътрешен дълг и вътрешни държани гаранции /БВП 6.6  6.5  
Външен дълг и външни държавни гаранции/БВП 49.7  41.7  
Общо държавен и държавно-гарантиран дълг/БВП 56.3  48.2  
Забележка: Дългът е по номинал 

 



Вътрешният дълг нараства с около 132.6 млн. лв. през изминалата година, във връзка с 

увеличените емисии на ДЦК на вътрешния пазар. Отнесен спрямо общия размер на дълга, делът 

на вътрешния дълг регистрира увеличение с близо 2 процентни пункта за периода декември 2002 

– декември 2003 г.  до 14.2%.  

Размерът на външния държавен дълг бележи намаление с 1.418 млрд. лв. през годината, 

дължащо се на плащанията по главници и обезценката на щатския долар.  

Извършените през годината плащания по дълга (в т.ч. амортизация на главници и лихви) 

са в размер на 2.098 млрд. лв. или със 149.47 млн. лв. по-малко от плащанията през предходната 

година, в т. ч. сумата на платените главници е 1.367 млрд. лв., а тази на лихвите е 731 млн. лв.   

По отношение на валутната структура на дълга се наблюдава по-значително увеличение на 

инструментите, деноминирани в евро. Спрямо края на 2002 г., дългът в евро нараства от 27.3% на 

34.2%. Това увеличение е за сметка основно на спада на задълженията в щатски долари от 50.6% 

до 42.6% в рамките на същия период. Отчетената промяна е в резултат на положителното нетно 

вътрешно финансиране в лева и в евро, извършените редовни погашения на доларов дълг, както и 

на проведените операции по активно управление на дълга, в т.ч. суапирането на част от 

задълженията на Р България към Световна банка от щатски долари в евро. Увеличеният обем 

ДЦК, емитирани на вътрешния пазар, води до известно покачване на дълга в лева от 8.8% на 

9.4%. Без съществена промяна остава компонентът на дълга, деноминиран в други валути – 

13.8% в края на разглеждания период, при 13.3% отчетени към 31.12.2002 г.  

Валутна структура на държавния дълг
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През 2003 г. бе регистрирано покачване на дълга с фиксирани лихви. В края на периода 

задълженията от този тип нарастват с 3.1 процентни пункта до 43.6% от общия държавен дълг. 

Изменението се дължи на емитирани на вътрешния пазар ДЦК, изцяло с фиксирани лихвени 

купони, придържането в общия случай към усвояване на външни кредити с фиксирани лихви и 

извършените през годината погашения на вътрешен и външен дълг с плаващи лихвени проценти.  



Лихвена структура на държавния дълг 
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Промените, настъпили през 2003 г. в матуритетната структура на дълга, са обусловени от 

погашенията на дългосрочни кредити по външния дълг и нарастването на обемите на 

дългосрочните ДЦК, реализирани на вътрешния пазар. За периода декември 2002 г. – декември 

2003 г. по-съществени са намаленията на дълга със срочност над 10 години – от 46.6% на 37.8%, 

и на този със срочност до една година – от 3.3% на 1.4%. В същото време значително нарастване 

отчитат задълженията  с матуритет от една до пет години, съответно от 11.7% на 20.7%.  

Матуритетна структура на държавния дълг

1.37% 
 3.25% 

20.72% 

 11.70% 

40.14% 
 38.46%  37.78% 

46.59% 

0

10

20

30

40

50

60

2002 2003

до 1 година от 1 до 5 години от 5 до 10 години над 10 години

%

В структурата на държавния дълг по видове кредитори с най-голям относителен дял към 

31.12.2003 г. е категорията “Други облигации” (в т.ч. глобални и евро облигации) – 25.8%, 

следван от брейди облигациите –23.3%,  вътрешния дълг (ДЦК) – 14.2%, МВФ – 11.6% и 

Световна банка – 10.7 %. По отношение на кредиторите, по-съществени изменения през 2003 г. 

се наблюдават при дела на брейди облигациите, които са намалели с 4.1 процентни пункта в 
 23
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резултат на редовните амортизации, вътрешния дълг, който се е увеличил с 1.8 процентни 

пункта, и кредитите от Световна банка, които нарастват с 1.2 процентни пункта. 

Гарантиран от държавата дълг 

Гарантираният от държавата дълг в края на 2003 г. е в размер на 772.4 млн. лв. или 4.6% от 

общата сума на държавния и държавно-гарантиран дълг. Това е с 267.1 млн. лв. по-малко от 

размера на гаранциите в края на предходната година. Гарантираният от държавата дълг към 

31.12.2003 г. е изцяло външен. Съотношението му към БВП е 2.2%.  

Плащанията по гарантиран от държавата дълг през годината са на стойност 117. 2 млн. лв. 

(в т.ч. главници – 85.3 млн. лв. и лихви – 31.9 млн. лв.). Съпоставен с тези, извършени през 2002 

г., размерът на плащанията по главници и лихви бележи намаление със 118.7 млн. лв.   

Считано към 31.12.2003 г., размерът на ратифицирания от парламента, но неусвоен 

държавно-гарантиран дълг, е 1.192 млрд. лв. Съгласно графиците за усвояване с тази сума 

предстои да бъде увеличен държавно-гарантираният дълг до 2007 г.  

Индикаторът държавен и държавно-гарантиран дълг към БВП в края на 2003 г. (по 

неокончателни данни на НСИ) е 48.2%, съставен от 6.5% - вътрешен дълг/БВП и 41.7% - външен 

дълг/БВП. В края на предходната година нивото на този индикатор е било 56.3%, съответно  6.6% 

- вътрешен дълг/БВП и 49.7% - външен дълг/БВП. Редукцията в съотношението се дължи на 

реалния прираст на БВП през годината, извършените погашения на главници по държавния и 

държавно-гарантиран дълг и на продължителния спад на щатския долар спрямо основните валути 

на външните пазари. 

Консолидиран държавен дълг 

Консолидираният държавен дълг в края на 2003 г. възлиза на 15.935 млрд. лв., при 

регистрирани 17.203 млрд. лв. в края на 2002 г. В състава на консолидирания държавен дълг, 

отчитан съгласно Закона за държавния дълг и икономическите критерии от Маастрихт, 

намаление през разглеждания период отбелязва дългът на централното правителство с 1.285 

млрд. лв., докато дългът на общините1 нараства от 46.4 млн. лв. на 63.6 млн. лв. Съотношението 

консолидиран държавен дълг/БВП намалява за периода 2002 г. – 2003 г. от 53.2% до 46.2% (по 

прогнозни данни за БВП за 2004 г.)  

                                                 
1 През март 2003 г. за дирекция “Държавен дълг” за първи път публикува информация за общинския дълг в 
месечното издание “Държавен дълг”, въз основа на разпоредбите на Закона за държавния дълг. Данните за края на 
2002 г. се базират на подадената от общините информация. 
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Размер на консолидирания държавен дълг 
  (млн. лв.) 

Структура 31.12.2002 31.12.2003 
      
 I. Консолидиран държавен дълг  17 202.8 15 935.0 

1. Дълг на централното правителство 17 156.4  15 871.4 
2. Дълг на социално-осигурителните фондове - - 
3. Дълг на общините 46.4 63.6 

     
Консолидиран държавен дълг/БВП (%) 53.2 46.2 

Вътрешен дълг 

Финансиране  

Нетното вътрешно финансиране към 31.12.2003 г. от операции с държавни ценни книжа 

(ДЦК) е положително и възлиза на 194.34 млн. лв., което представлява преизпълнение на този 

показател от 188.30%. Същото е следствие от по-големия размер емитирани през годината ДЦК 

на вътрешния пазар, които възлизат на 873.96 млн. лв. и съответно определят преизпълнение от 

120.35%. Осъществените през годината погашения по ДЦК възлизат на 679.63 млн. лв., като 

реализираното преизпълнение от 109.09% се дължи основно на реализираните обратни 

изкупувания на ДЦК, с цел оптимизиране разходите на бюджета, свързани с тяхното обслужване.  

Отчетеното преизпълнение на показателите “нетно вътрешно финансиране” и “приходи от 

емисии на ДЦК” се дължат на реализираните през 2003 г. известни корекции в предварително 

обявения емисионен календар. Същите са следствие, както от продължаващото наличие на 

благоприятна пазарна среда за емитирането на вътрешен държавен дълг и засиления интерес към 

всички видове ДЦК, така и от създалите се условия за реализация на правителствената стратегия 

в областта на вътрешния дълг, изразяваща се в увеличаване на относителния му дял, приоритетно 

емитиране на средносрочни и дългосрочните ДЦК, предлагане на нови инструменти, 

предназначени за индивидуални инвеститори (местни и чуждестранни физически лица), 

окрупняване на отделните емисии, удължаване на матуритетната крива и т.н.  

Краткосрочните ДЦК, емитирани  през отчетния период, възлизат на 179.55 млн. лв., 

което определя изпълнение на показателя от 76.02%, дължащо се на осъществената редукция на 

тези дългови инструменти в полза на дългосрочните такива. Краткосрочните ДЦК са представени 

от съкровищни бонове със срочност  3- и 12-месеца, като доходността по 3-месечните ДЦК е 

базата за определяне на основния лихвен процент.  

Емитираните през годината облигации (без тези, предназначени за индивидуални 

инвеститори) са в размер на 664.59 млн. лв., което представлява преизпълнение на този показател 

от 138.46%. От тях, средносрочните облигации са представени от 3- и 5-годишни ДЦК, а 
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дългосрочните - от 7-, 10- и 15-годишни ДЦК. Отчетеният по-висок размер на реализираните 

през 2003 г. облигации се обуславя от наличието на благоприятна пазарна конюнктура, 

нарастващ интерес към инвестициите в ДЦК като високоликвиден, безрисков и доходен 

инструмент, трайното утвърждаване на сериозни институционални инвеститори в лицето на 

пенсионните и застрахователните дружества, нарастването на активите на банковата система и 

др. В тази връзка са и предприетите през годината стъпки за увеличаване обема на пласираните 

емисии за сметка на броя им, удължаване матуритета на книжата и емитирането на нови дългови 

инструменти, деноминирани в евро. В резултат на това, на първо място, е емитирана една 

допълнителна 7- годишна емисия в евро с обем от 105.00 млн. евро. На второ място, през м. 

ноември за първи път е преодолян максималният десетгодишен хоризонт чрез изключително 

успешното пласиране на 15-годишни облигации, също деноминирани в евро, с обем от 20.00 млн. 

евро. Следва обаче да се акцентира върху факта, че въпреки увеличените обеми на емисиите и 

удължаването на матуритета им (от 53 месеца в края на 2002 г. на 71 месеца в края на 2003 г.), е 

постигнато и значително намаление на реализираната на аукционите доходност. 

През годината продължиха да се емитират изключително успешно и съкровищни 

облигации с целево предназначение за инвеститори - физически лица. Съответно пласираните 

целеви емисии са в размер на 29.83 млн. лв., което определя преизпълнение от 298.28%. 

Реализираните целеви емисии представляват 3.41% от общия обем на емитираните ДЦК през 

годината. Същите са емитирани при стъпаловидно нарастващи лихвени купони и при 

среднопретеглена доходност за отчетния период в размер на 6.46%. Посочената доходност 

надвишава с 1.43% тази, формирана на редовните аукциони на ДЦК с идентичен матуритет. 

Видно от представените за 2003 г. данни за ДЦК, предназначени за индивидуални инвеститори, 

те са емитирани при строго съблюдаване разпоредбите на § 16 от ПЗР на Закона за държавния 

бюджет на Р България за 2003 г., като са спазени ограниченията по отношение на доходността - 

до 2 пункта над доходността, формирана на редовните аукциони, и в обеми - до 20 на сто от 

общия размер на емисиите ДЦК за бюджетната година.   

С цел оптимизиране разходите по обслужване на вътрешния държавен дълг и подобряване 

ликвидността на вторичния пазар на ДЦК, през периода април - май 2003 г. са осъществени 

обратни изкупувания на стари, неликвидни емисии, емитирани при лихвени купони, значително 

надхвърлящи настоящите такива. Същите са реализирани, както чрез изплащане на номинала и 

лихвите по обратно изкупените ДЦК, така и чрез замяната им с нови такива. Обратно изкупени 

са ДЦК от три емисии на обща номинална стойност от 60.40 млн. лв. 

В рамките на 2003 г. бяха получени следващите четири транша съгласно графика на 

сключеното през 2002 г. двегодишно “Стенд-бай споразумение” с Международния валутен фонд 

/МВФ/. Съгласно чл. 45 от Закона за БНБ, централната банка предоставя на правителството 
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кредитите за сметка на покупка на специални права на тираж (СПТ) от МВФ, които са източник 

за финансиране на бюджетния дефицит. Финансирането от БНБ /МВФ/, в размер на 256 649.9 

хил. лв. за 2003 г., представлява 93% изпълнение на разглеждания показател.  

В съответствие с договорените погасителни схеми през отчетния период се извършиха и 

заложените в ЗДБРБ за 2003 г. обратни покупки на СПТ /погасителни вноски/ по дълга на МФ 

към БНБ /МВФ/ общо в размер на 148 068.4 хил. лв. Изпълнението на този показател е 91.4% 

спрямо планирания.   

Отчетеното нетно финансиране по дълга на правителството към БНБ към 31.12.2003 г. е 

положително, в размер на 108 581.5 хил. лв.  

Разходи по вътрешния държавен дълг 

Общият размер на платените лихви по вътрешни заеми през 2003 г. възлиза на 118.62 млн. 

лв., което представлява 89.10% от предвидените 133.13 млн. лв. От тях 98.14 млн. лв. (или 

82.74%) са лихви по съкровищни облигации, 4.96 млн. лв. (или 4.19%) са отстъпки по 

съкровищни бонове и 15.51 млн. лв. (или 13.08%) са лихви по ДЦК, емитирани за структурната 

реформа, проведена в реалния и банковия сектор.  

Постигнатата икономия от 10.9% на разходите по вътрешни държавни заеми през 2003 г. 

се дължи на еднопосочното влияние, което оказаха намалението на лихвените нива на вътрешния 

и на международните парични пазари, обезценката на долара спрямо еврото, респ. спрямо лева, и 

ограниченото емитиране на краткосрочни ДЦК за сметка на дългосрочни такива.   

Икономията, реализирана по обслужването на дълга на правителството към БНБ /МВФ/, 

се дължи както на по-ниския среднопретеглен лихвен процент за СПТ по отчет спрямо 

планирания, така и на обезценката на щатския долар спрямо останалите валути на 

международните пазари, участващи в кошницата на валутата “СПТ”. За прогнозиране на 

плащанията към БНБ /МВФ/ в закона е използувана среднопретеглена стойност за лихвен 

процент на СПТ от 3.01%, при фактически осреднена стойност за годината от 2.15% и 

съотношение лев/СПТ от 2.64%, при осреднен реален курс за годината в размер на 2.43%. 

Разходите за лихви, изплатени по дълга на МФ към БНБ /МВФ/, са в размер на 42 165.7 хил. лв. В 

отчета за касовото изпълнение на централния бюджет към 31.12.2003 г. е отразена сумата от      

42 432.0 хил. лв. Разликата се дължи на включените към позиция “Разходи за лихви по заеми от 

страната” положителни курсови разлики за 266.3 хил. лв. Изпълнението на показателя е 64.7% от 

планираното. Резултатът е следствие предимно от движението на лихвения процент по кредитите 

от МВФ, което от края на 2001 г. показва трайна тенденция към постепенно намаляване. 

Причината за това е понижаването на лихвите по средносрочните финансови инструменти за 

валутите, съдържащи се в кошницата “СПТ”. 
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Външен дълг  

Финансиране 

В ЗДБРБ за 2003 г. бяха предвидени постъпления по външни заеми от Световната банка на 

обща стойност 338 745.0 хил. лв. През отчетния период беше получен първият “Програмен заем 

за преструктуриране” /PAL 1/ в размер на 295 721.5 хил. лв., който е включен в тригодишната 

“Стратегия за подпомагане на страната” от Световната банка. Поради забавяне изпълнението на 

условията, необходими за усвояването на третия транш по заема “Подкрепа на околната среда и 

приватизацията” /EPSAL/, заложените средства по транша не постъпиха в бюджета. В резултат 

на това, изпълнението на показателя към края на годината е 87.3%. 

В съответствие с договорените погасителни схеми, през отчетната година бяха изплатени 

погашения по външни заеми в размер на 469 313.3 хил. лв., което представлява 76.4% изпълнение 

на предвидената стойност по закон. С най-голям размер от общо извършените разходи за 

погашения са сумите, изплатени по брейди дълга – 178 820.1 хил. лв., следвани от погашенията 

към официалните кредитори от Парижките клубове – 121 589.3 хил. лв., Европейския съюз –       

78 233.2 хил. лв. и Световната банка – 75 142.7 хил. лв. Причината за по-ниските бюджетни 

разходи, направени във връзка с тези задължения в съпоставка със заложените в закона 

параметри, е следствие от отслабването на щатския долар спрямо еврото, както и спрямо 

останалите валути на капиталовите пазари, представящи част от плащанията към кредиторите от 

Парижките клубове. Среднопретеглената стойност на щатския долар по отчет е 1.73 лв., докато 

приложената стойност по закон е 2.00 лв. 

През 2003 г. бяха използувани и предвидените в закона средства за изплащане на 

главници по външни заеми, включени на ред “Погашения по активирани държавно гарантирани 

кредити”. Сумата, в размер на 9 536.1 хил. лв., представлява общият размер на извършените 

погашения по заемите: “Преструктуриране и модернизиране на водните фирми” и “Инвестиции в 

частния сектор и финансиране на износа” от Световната банка, “Заем за земеделието” от 

Корпорацията за стокови кредити – САЩ и Глобален заем “APEX” от ЕИБ. Значителна икономия 

на бюджетни средства беше реализирана от неизползувания резерв за покриване на риска от 

очаквани за активиране държавни гаранции в размер на 20 732.7 хил. лв., тъй като през отчетния 

период не се активираха нови държавни гаранции. 

Нетното външно финансиране на централния бюджет към 31.12.2003 г. е отрицателно и 

възлиза на 111 897.3 хил. лв., представляващо 40.7% изпълнение на показателя  по закон.     

Разходи по външния дълг 

В абсолютна стойност изплатените бюджетни средства за лихви по външни заеми са със 

71 232.9 хил. лв. по-малко спрямо заложените по закон. Размерът на изплатените лихви по 

външния дълг през 2003 г. е силно повлиян от движението на валутните курсове и лихвените 
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проценти на капиталовите пазари. Определящи за размера на лихвените плащания по външния 

дълг са разликите между отчетни и прогнозни стойности на LIBOR за щатски долар и евро. 

Осреднените стойности на международните лихви, отчетени за изминалата година, са 1.23% за 

6м. LIBOR на щ.д. и 2.31% за 6м. LIBOR на евро, докато заложените параметри по закон са 

съответно 1.88% и 3.22%. Това е основната причина за по-ниските лихвени плащания и за 

реализираната икономия в размера на реално изразходените бюджетни средства, спрямо 

планираните за годината. Изпълнението на разглеждания показател е 88.3%. 

През 2003 г. бяха изплатени лихви по външни заеми в размер на 537 595.0 хил. лв., като с 

най-голяма тежест в извършените разходи са сумите, използувани за обслужване на задължения 

по брейди дълга и глобалните облигации в щатски долари и в евро – 434 769.0 хил. лв. Най- 

големите плащания в щатски долари по тези книжа през м. януари 2003 г. са извършени 

съответно при курс 1 щ. д.=1.81 лв. /по брейди книжата/ и 1 щ. д.=1.85 лв. /по глобалните 

облигации/, при приложена стойност по закон – 1 щ. д.=2.00 лв. Съществени са сумите на 

бюджетните средства, изразходени за лихви по заеми от международни организации и 

институции – 72 743.7 хил. лв. /в т.ч. Световна банка, вкл. JBIC, и Европейски съюз/ и лихви по 

заеми от други държави – 22 421.9 хил. лв. /в т.ч. Г-24 и Парижки клуб/, като плащанията се 

извършваха регулярно в съответствие с предвидените в заемните споразумения условия. 

Причината за постигнатата икономия на отчетните показатели при тези задължения се дължи на 

по-ниските фактически стойности на лихвените проценти и на валутните курсове през годината, 

спрямо приложените по закон. 

Значителна икономия на средства беше реализирана по отношение на показателя “Други 

лихви”, чието изпълнение е 41.9%. Това се дължи основно на предвидения по закон резерв за 

покриване на риска от активиране на държавни гаранции в размер на 8 557.7 хил. лв., който не 

беше използуван през годината.    

В рамките на отчетния период бяха направени плащания на лихви към Световната банка, 

Корпорацията за стокови кредити – САЩ и ЕИБ по заемите “Преструктуриране и модернизиране 

на водните фирми”, “Инвестиции в частния сектор и финансиране на износа”, “Заем за 

земеделието” и Глобален заем “APEX”. Общата стойност на изразходените средства е 3 950.1 

хил. лв., заложени по закон и отчетени на ред “Лихви по активирани държавно-гарантирани 

заеми”. 

 Държавни инвестиционни заеми  
Номиналният размер на дълга по държавните инвестиционни заеми /ДИЗ/, финансиращи 

проекти, управлявани от отделните министерства, бележи устойчива тенденция на нарастване 

през последните години. Към 31.12.2003 г. дългът по ДИЗ е в размер на 749.1 млн. лв., което 

представлява увеличение от 286.1 млн. лв. спрямо края на 2002 г. Оставащите за усвояване 
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средства по договорени и ратифицирани държавни инвестиционни заеми са около 1 820 млн. лв. 

С оглед ограничаване на риска от нарастване на общия размер на дълга в Стратегията за неговото 

управление, приета през 2003 г., беше формулирана една от основните цели, свързани с 

поддържане на минимално ниво на издаваните държавни гаранции и на финансирането на 

инвестиционни проекти с държавни заеми. 

Финансиране 

През 2003 г. дългът по държавните инвестиционни заеми, който се отчита по бюджетите 

на министерствата, е 514.0 млн. лв. Част от дълга, включващ ДИЗ с краен бенефициент търговско 

дружество, не е отчитан в касовите потоци на бюджета през разглеждания период.  

Реализираното нетно външно финансиране за 2003 г. по ДИЗ, администрирани по 

бюджетите на министерствата, е положително и е в размер на 103 629.1 хил. лв.  

През отчетния период активно се усвояват средства по 18 държавни инвестиционни заема, 

а се обслужват 27 кредита съгласно установените в договорите погасителни схеми.  

В ЗДБРБ за 2003 г. са заложени 238 414.6 хил. лв. ново външно финансиране по всички 

държавни инвестиционни заеми, администрирани по бюджетите на съответните министерства. 

Сумата на усвоените средства е 129 546.1 хил. лв., т.е. 54.3% от планираното. Ниското 

изпълнение на показателя е израз на устойчивата тенденция на забавяне реализацията на 

проектите, наблюдавана при почти всички министерства през последните години. Това води до 

неспазване на сроковете по кредитните споразумения и до необходимостта от предоговаряне на 

условията им, което още повече отдалечава във времето приключването на проектите. 

Същевременно бюджетите на министерствата необосновано се натоварват с предвидени 

усвоявания, които не се реализират, и впоследствие се налага преструктуриране на разходите 

през годината. Прилагането на подобен подход не позволява да бъдат разходвани поетите от 

министерствата средства за други дейности и ангажименти, чието осъществяване в повечето 

случаи е изключително важно.  

Най-голям брой проекти, финансирани с външни заеми, управлява Министерство на 

регионалното развитие и благоустройство. Те са 12 на брой, от които 7 са на ИА “Пътища”, 

където са постигнати едни от най-добрите резултати в изпълнението на заложеното външно 

финансиране спрямо предвиденото по закон – 87.6%. Въпреки критиките за забавяне на проекта 

“Модернизация в образованието”, Министерство на образованието и науката е усвоило 7 273.9 

хил. лв. за 2003 г., което представлява 74.2% изпълнение на разглеждания показател.  

По бюджета на Министерство на здравеопазването (МЗ) за 2003 г. са администрирани 4 

кредита, в т.ч. заема от Световната банка, изпълняван съвместно с НЗОК. Изпълнението на 

външното финансиране по него е 90.7%, но поради фактически спрялото реализиране на 
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доставки на медицинска техника по силата на Рамковия договор със Сименс АД, общото 

изпълнение на външното финансиране на МЗ е само 55.0%. 

Министерство на финансите управлява по бюджета си два инвестиционни проекта, 

финансирани с външни заеми от Световната банка - “Улесняване на търговията и транспорта в 

Югоизточна Европа” и “Проект за реформа в администрацията по приходите”. Изпълнението на 

външното финансиране, отчетено към 31.12.2003 г., е 28.9% спрямо предвиденото в закона. Една 

от причините за ниското изпълнение на показателя е по-късното подписване и ратифициране на 

заема “Проект за реформа в администрацията по приходите” в сравнение с очакваното, което не 

позволи стартиране на процедурите по усвояване на заложените средства.  

Подобно на останалите министерства, Министерство на труда и социалната политика 

също отчита нисък процент на изпълнение на усвоявания по управляваните от него заеми. 

Усвоени са едва 3 763.7 хил. лв. от планираните 18 016.0 хил. лв., съответно по заемите от 

Световната банка “Проект за реформа за подпомагане на децата” и “Проект за социални 

инвестиции и насърчаване на заетостта”, което представлява 20.9% от предвиденото по закон.   

Вече втора поредна година не могат да започнат усвоявания на средства по заемите на 

Министерство на транспорта и съобщенията (МТС) за финансиране на проектите “България - 

железопътен проект на трансевропейската пътна мрежа”, подписан през 1999 г., и “Изграждане 

на Дунав мост 2”, подписан през 2000 г. По информация от МТС причините за това забавяне са 

комплексни, но касаят най-вече проблеми, свързани с провеждането на отчуждителни и тръжни 

процедури, предхождащи стартирането на проектите и усвояването на заемните средства.     

В съответствие с договорените погасителни схеми по ДИЗ, извършените погашения от 

министерствата към външни кредитори през 2003 г. са в размер на 25 917.0 хил. лв., което 

представлява 76.6% изпълнение на предвидения в закона показател. Разликата между 

параметрите по отчет и закон се дължи основно на по-ниския курс на щатския долар, реално 

достигнат през изминалата година при извършване на съответните плащания в сравнение с 

използвания при изготвяне на разчетите в ЗДБРБ за 2003 г. Влияние върху реализираната 

икономия при този показател оказва и неосъществената доставка на медицинска техника от 

Сименс АД по заем “Доставка на медицинска техника – Сименс АД, Берлин и Мюнхен”, за която 

се дължи 15 % от нейната стойност при получаване на апаратурата. 

Лихви 

През 2003 г. по държавните инвестиционни заеми са изплатени 20 678.0 хил. лв. за лихви, 

което представлява 66.6% от предвиденото. Реализираната икономия се дължи на по-ниското от 

предвиденото реално усвояване по заемите, както и на значително по-ниските нива на реалните 

валутни курсове и лихвени проценти в сравнение с използваните прогнозни параметри в закона. 



 32

През отчетния период всички дължими суми са изплащани в съответствие с предвидените в 

кредитните споразумения срокове, без да бъдат допускани плащания на наказателни лихви.  

С най-съществен дял в общия размер на изплатените лихви по държавни инвестиционни 

заеми са Министерство на регионалното развитие и благоустройство, в т.ч. и заемите на ИА 

“Пътища” – 16 642.2 хил. лв., и Министерство на здравеопазването, вкл. и проекта “Подкрепа на 

здравната реформа”, изпълняван от МЗ и НЗОК – 3 134.0 хил. лв.       

Операции по активно управление на дълга 

Операции на вътрешния пазар 

В периода април - май 2003 г. МФ осъществи на вътрешния пазар две транзакции за 

обратно изкупуване на ДЦК от няколко емисии, пласирани през 2000 и 2001 г. Емисиите са с 5-

годишен оригинален матуритет, обща номинална стойност от 160.00 млн. лв. и с лихвени купони 

в размер на 8% и 9%. Именно тези характеристики на намиращите се в обръщение ДЦК 

предопределиха вземането на решение за тяхното предсрочно погасяване. В тази връзка, на 

първо място, е отчетено обстоятелството, че разглежданите ДЦК са емитирани при лихвени 

купони, значително надхвърлящи настоящите, като лихвеният диференциал се движи в 

границите между 2.94% - 3.94%, предопределящо наличието на по-високи бюджетни разходи за 

тяхното обслужване. На второ място, отделните емисии са в сравнително малки обеми (по 40-60 

млн. лв.), което е предпоставка за ограничената им ликвидност и затруднява развитието на 

вторичен пазар на вътрешен държавен дълг. На трето, но не и на последно място, е отчетен 

фактът, че пазарната конюнктура, даваща възможност за финансиране на бюджетния дефицит 

при по-ниски лихвени нива, благоприятства покупката на стар и по-скъп държавен дълг.  

Изложените мотиви се потвърждават и в цифрово изражение, като само в рамките на 

отчетната 2003 г. са осъществени лихвени спестявания в размер на 1.76 млн. лв., което 

представлява 12.73% от общо необходимите бюджетни разходи за обслужване ДЦК, в случай че 

същите не бяха обратно изкупени. Ефектът се мултиплицира при условие, че бъде разглеждан до 

падежа на книжата и възлиза съответно на 14.39 млн. лв. спестявания за лихви или 30.95%. 

Обратно изкупените ДЦК от трите 5-годишни емисии възлизат на обща номинална стойност от 

60.40 млн. лв., като от тях 55.15 млн. лв. са изкупени чрез изплащане на номиналната им 

стойност и дължимите лихви, а 5.25 млн. лв. - чрез замяната им с 3-годишни ДЦК. В резултат на 

операцията дългът по облигациите, предмет на обратното изкупуване, е намален от 160.00 млн. 

лв. на 99.60 млн.  лв., което представлява редукция на дълга от 37.75%.      

Операции с външни кредитори 

В съответствие с приоритетите за активно управление на външния дълг, заложени в 

Стратегията за управление на държавния дълг, през м. ноември 2003 г.  МФ извърши валутен 

суап със Световната банка по заем “Преструктуриране на финансовия сектор и предприятията” 
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/FESAL 1/ с оригинален размер от 100 млн. щ.д. В резултат на осъществената операция 

плащанията по главницата и лихвите на заема се суапираха в евро до падежа на заема. Така се 

ограничи валутният риск за бюджета от движението на щатския долар спрямо еврото, респ. 

спрямо лева, и се подобри валутната структура на външния дълг чрез увеличаване на 

относителния дял на задълженията в евро спрямо доларовия компонент. 
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4 АНАЛИЗ НА ВЗЕМАНИЯ И ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ 
ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ  

Вземания от чужбина 
При предвидени 2 млн. лв. в бюджета за 2003 г., като погашения по предоставени 

правителствени кредити по сметки на бюджета в Булбанк и БНБ, през годината са получени от 

Етиопия, Алжир и Никарагуа 6.777 млн. лв. Превишението се дължи на финализирано 

споразумение за събиране на вземанията от Етиопия през м.януари 2003 г. През годината по 

сметки в Булбанк и БНБ постъпиха и 8.482 млн. лв. за погасяване на лихви от предоставени 

кредити в чужбина, отново от горепосочените три страни – Етиопия, Алжир и Никарагуа. В 

резултат на постигната договореност между правителствата на Република България и Руската 

федерация бяха осъществени погашения в размер на 32.2 млн. щ.д. От тях 16.00 млн. щ.д., които 

възлизат на 28.133 млн. лв., са отнесени като други неданъчни приходи съобразно тяхното 

естество, а 16.2 млн. щ.д. или 29.092 млн. лв. по “Пасивни салда”. Нетният резултат по “Пасивни 

салда” през 2003 г., отчетен във финансирането на бюджетния дефицит, възлиза на +13.019 млн. 

лв. и се формира от погашения от Русия и към български дружества, съгласно протоколно 

решение на МС от 03.04.2003 г., както и платена дялова вноска за 1990 г. към съвместната 

организация  “Интерокеанметал” в съответствие с РМС № 463/30.06.2003 г. 

При планирани 13.00 млн. лв., през изминалата година бяха реализирани приходи от 

събрани такси /визови, пътни и др./, събирани във валута в системата на други ведомства, в 

размер на 1.841 млн. лева. Неизпълнението се дължи на вътрешно преразпределение на 

приходите в консолидирания бюджет в изпълнение на ПМС № 80/04.04.2003 г. 

Международен валутен фонд 
Във връзка с приключването на годишната преоценка на наличностите по сметките на 

МВФ в лева при БНБ, извършвана ежегодно към 30 април, на 15.05.2003 г. е получен приход в 

бюджета в размер на 519. 85  хил. лв.  

За административни разходи по линия на МВФ през 2003 г. не са изразходвани средства 

от държавния бюджет.  

Световна банка 
По левови полици за дялово участие по линия на Световна банка през 2003 г. е направен 

разход от бюджета в размер на общо 2 550 хил. лв., свързан с покриване на административни 

разходи на Световната банка в местна валута (лева). Плащанията са извършени на две вноски по    

1 275 хил. лв. всяка, съответно на 27.05.2003 г. и на 26.11.2003 г. Необходимите средства над 

предвидените за целта в бюджета за 2003 г., в размер на 1 750 хил. лв., са осигурени от намаление 

на предвидени разходи по централния бюджет за 2003 г. в “Издръжка”, функция “Икономически 
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дейности и услуги”, група “Други дейности по икономиката”, “Разходи по техническа помощ от 

Световна банка”, осъществено със заповеди на министъра на финансите № ЗМФ-405/23.05.2003 

г. (475 хил.  лв.) и № ЗМФ-1010/21.11.2003 г. (1 275 хил. лв.). 

На 07.07.2003 г. е направен разход в размер на 11.5 хил. лв., изплатени на одитора на БНБ  

за извършен ежегоден одит на сметки по сключени с Международната банка за възстановяване и 

развитие споразумения за заеми в подкрепа на платежния баланс (SAL заеми).  

Дялово участие на Р България в Уставния капитал на Черноморската банка за търговия и 
развитие (ЧБТР) 

В изпълнение на чл.5, ал.2 (б) и чл.6, ал.3 от Учредителния договор на ЧБТР от 23.12.1994г., 

20% от акционерния капитал на Р България се записва чрез издаване от нейна страна на записи на 

заповед (promisory notes), деноминирани в специални права на тираж (СПТ), които се осребряват в 

8 последователни годишни вноски, всяка от които в размер на 3 375 хил. СПТ за периода 1998 - 

2005 г., платими към 24-то число на м. януари съответната година. Шестата вноска за 2003 г. бе 

изплатена с вальор 24.01.2003 г.   

Дялово участие на Р България в Уставния капитал на Европейската банка за 
възстановяване  и развитие (ЕБВР) 

В съответствие с Резолюция № 59 на ЕБВР дяловата вноска на Р България в Уставния 

капитал се изплаща 40 % чрез банков превод, платим ежегодно на 15 април и 60 % чрез 

инкасиране на издадени от Р България записи на заповед (promisory notes), платими към 15 юни на 

съответната година. За 2003 г. по 6-тата дялова вноска са преведени 889 хил. евро и са инкасирани 

записи на заповед на стойност 1 333.5 хил. евро. 

 



5 ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ И МЕСТНИТЕ БЮДЖЕТИ  

За 2003 г. в централния и местните бюджети са внесени 8 096.5 млн. лв., 108% спрямо 

годишния разчет, 23.5% от БВП при 7 178.4 млн. лв. за 2002 г., съответно 22.1% от БВП. 

Данъчните приходи са 6 893.6 млн. лв., 106.9% към разчета, при 6 034.2 млн. лв. за 2002 г. 

Като цяло се наблюдава преизпълнение по всички основни данъци, като най-високо е при данъка 

върху недвижимите имоти (134%) и данъка върху придобиване на имущества (166%), митата 

(128%), корпоративните данъци (средно 113.6%). 

Разчетът по неданъчните приходи също е преизпълнен с 14.5% (преди всичко от таксите – 

с 25%), като са постъпили 1 202.8 млн. лв. 

Относителен дял на видовете данъци в общите данъчни приходи към 31 декември 2003г. 

2003
Корп.д-

ци
15,5%

ДДФЛ
16,5%

Акцизи
15,1%

ДДС
44,5%

Мита
3,4%

Им.д-ци
3,0%

Др.д-ци
2,1%

 2002 Др.д-ци
2,3%Им.д-ци

2,7%
Мита
3,1%

ДДС
44,2%

Акциз
14,2%

ДДФЛ
17,4%

ДПч
16,1%

Корпоративни данъци 
Приходите от корпоративни данъци на консолидирания бюджет към 31.12.2003 г. са в 

размер на 1 085.1 млн. лв., представляващи 113.7% от годишния разчет, при постъпления от 975.8 

млн. лв. за миналата година. Доброто изпълнение за разглеждания период се дължи на 

значителните постъпления през месеците март и април, основно от внесени данъци по годишни 

данъчни декларации за 2002 г. 

Въпреки по-ниската данъчна ставка, с която се облага финансовият резултат за 2002 г., 

спрямо ставките, с които се облагаха финансовите резултати за предходните години,  през м. 

март и април на 2003 г. се отчетоха по-високи постъпления спрямо тези от предходната при 

годишно приключване на финансовата 2002 г. Нарастването на печалбата за 2002 г. спрямо тази 

за 2001 г. на част от фирмите е причината за високите постъпления през м. март и април. Друга 

основна причина за преизпълнението на приходите от корпоративни данъци са постъпленията в 

резултат на данъчно ревизионни актове през годината.  
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Корпоративен данък от нефинансови предприятия 

Постъпленията от корпоративен данък от нефинансови предприятия за 2003 г. са в размер 

на 952.3 млн. лв., като в сумата не влизат постъпленията от Банковата Консолидационна 

Компания (БКК), които са в размер на 32.7 млн. лв. Според споразумение с МВФ постъпленията 

от БКК няма да постъпват в бюджета като данъчни приходи.  

Изпълнението на приходите от корпоративни данъци представлява 113% от разчета за 

годината, като сумата включва и: 

- постъпленията от данък върху дивидента и доходите в размер на 92.6 млн. лв.;  

- постъпленията от корпоративен данък от организации с идеална цел - 1.1 млн. лв.; 

- постъпленията от корпоративен данък от бюджетни предприятия - 16.3 млн.лв. 

Една от причините за преизпълнението са високите постъпления от годишното 

приключване на финансовата 2002 г., дължащи се на ръста на печалбата за 2002 г. при някои от 

нефинансовите предприятия, като Мобилтел ЕАД, БТК ЕООД, Булгаргаз ЕАД. Положителен 

ефект върху приходите от корпоративен данък през периода оказват и постъпленията по данъчно 

ревизионни актове (ДРА) от: Параходство “Български морски флот”, Българска национална 

телевизия, “Кремиковци” АД, “Хасково БТ”, “Булгаргаз”  и “Слънчев бряг” АД. 

Високото преизпълнение на данъка върху дивидента и доходите се дължи както на 

постъпления в резултат на данъчно ревизионни актове, така и на извънредни приходи от данък 

върху възнаграждения за технически услуги, извършвани от чуждестранни фирми, преведени по 

този параграф. Най-големите постъпления са: 

- по данъчно ревизионни актове на Параходство “Български морски флот” и на 

Авиокомпания “България Еър”; 

- данък върху възнаграждения  за технически услуги от чуждестранни фирми - “Мини 

Марица Изток-3”ЕАД и “Космо България Мобайл” АД. 
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 Корпоративен данък от финансови институции 

Постъпленията от корпоративен данък от финансови институции за 2003 г. са в размер на 

132.8 млн. лв. (в т. ч. 24.6 млн. лв. данък върху застрахователните и презастрахователните 

премии), което представлява 123% от разчета за годината.  

Основна причина за преизпълнението са високи постъпления от годишно приключване на 

финансовата 2002 г., дължащи се на ръста на печалбата за 2002 г. при някои от банките. 

Отчетеното увеличение от 28. 6 мил. лв. (ръст от 35.7% ) спрямо 2002 г. се дължи се преди 

всичко на увеличените вноски от ОББ АД, Банка ДСК АД и Булбанк АД. 

По-ниските постъпления през м. ноември и декември се дължат на подадени декларации 

от Булбанк АД и Първа Инвестиционна банка АД за намаляване на авансовите вноски. 
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По приходите от данък върху застрахователни и презастрахователни премии се отчита 

неизпълнение спрямо заложения разчет в размер на 2.3 млн. лв. или 9%. Основната причина за 

това неизпълнение е ръстът на отстъпените премии на презастрахователи. 

 

 Данъци върху доходите на физическите лица  
Постъпленията от данъците върху доходите на физическите лица  към 31.12.2003 г. са  в 

размер на 1 139.1 млн. лв. (106.3 % към годишния разчет) спрямо 1 051.2 млн. лв. за  2002 г. 
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  Сравнение на постъпленията по ЗОДФЛ 2002-2003 г.
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По трудови правоотношения приходите от данъка са 928.9 млн. лв., при годишен разчет от  

827.9 млн. лв. Постъпленията са със 101 млн. лв. в повече или 112.2 % към годишния разчет. 

Факторите, обуславящи това изпълнение, са: 

- С измененията си Кодексът на труда задължи работодателите да регистрират трудовите 

договори в НОИ (срокът за регистрация на сключените към момента на влизането в сила на тези 

изменения в закона трудови договори беше 30.04.2003 г.) и извади от сивата икономика на светло 

една част от заетите. По експертна оценка това са над 300 хиляди заети;  

-Увеличен  ръст на заетите и намалялата безработица през 2003 г. 

Общо броят на новорегистрираните трудови договори през 2003 г. в НОИ е 635 хиляди 

(без заетите по специални програми, които са субсидирана заетост), от които са прекратени 258 

хиляди.  Средното годишно равнище на регистрираната безработица през 2003 г. е 14.7%, докато 

през 2002 г. е била 17.7%. Средногодишният брой безработни през 2002 г. е 656 хиляди , а през 

2003 г. е 528 хиляди или 128 хиляди по-малко, което е намаление с 19.5 %. Предварителните 

отчети за броя на заетите показват около 70 хил. заети в повече от броя, използван при 

изготвянето на разчета за  постъпленията. 

Постъпленията от данъка при изплащане на еднократни обезщетения по Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Р България (ЗОВСРБ) и Закона за министерството на 

вътрешните работи (ЗМВР) за 2003 г. са разчетени на 25 млн. лв., но поради изплащането на 

допълнителни суми в края на м. декември, отчетът за постъпленията от тези обезщетения е в 

размер на 34.3 млн. лв. или близо 10 млн. лв. повече. 
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По извънтрудови правоотношения (свободни професии, граждански договори и др.) 

приходите от данъка към 31.12.2003 г. са 154.5 млн. лв., 81.7% към разчета, при 181.9 млн. лв. за 

2002 г. Върху размера на тези постъпления оказаха влияние следните фактори: 

- През 2003 г. размерът на авансовата вноска за свободните професии и едноличните 

търговци стана 15% при 20 % за предходната година. По тази причина през 2002 г. беше внесена 

и по-голямата част от дължимия  годишен данък за 2002 г., който по закон трябва да се декларира 

до 15.04.2003 г. и внесе в 30-дневен срок след неговото деклариране. Като пример могат да се 

посочат м. април и м. май, когато през 2002 г. постъпленията са в размер на общо 57.2 млн. лв., а 

за същите два месеца на 2003 г. - те са в размер на 47.8 млн. лв. или близо с 10 млн. лв. по-малко; 

- В сравнение с 2002 г., с около 5 млн. лв. повече е ефективно възстановеният данък през 

2003 г. Това е резултат и от намалението на размера на авансовата вноска от 20% за 2002 г., което 

доведе до надвнесен данък възстановен през 2003 г.   

По патентите – приходите от патентни данъци към 31.12.2003 г. са 55.6 млн. лв., при 56.7 млн. лв. 

за 2002 г. Изпълнението на годишния разчет е 102 %.  Размерът на постъпленията е в рамките на 

прогнозираните за периода приходи и съответства на направените законови промени за 2003 г. 

(отпадане на някои патентни дейности и промяна на данъка за други). Трябва да се отбележи, че 

приходите от патентните данъци запазват устойчиви темпове през годините, като за 2000 г. са 55 

млн. лв., за 2001 г. - 50.6 млн. лв., за 2002 г. - 56.7 млн. лв. и за 2003 г. - 55.6 млн. лв. 

Като цяло няма съществени различия между  фактическите и прогнозните постъпления  от 

данъците върху доходите на физическите лица за 2003 г. Темпът на постъпленията към 

30.11.2003 г.  определяше годишно изпълнение от 102% към разчета. Значителните приходи през 

м. декември от изплатените еднократни обезщетения по ЗОВСРБ и ЗМВР и коледните надбавки 

определиха и размера на годишния отчет от  106.3% спрямо разчета. 

Приходи от  данък върху добавената стойност (Д ДС) 
Приходите от ДДС в централния бюджет към 31.12.2003 г. са 3 064.4 млн. лв., 104.7% 

към годишния разчет, като 91.4 % от постъпленията са ДДС от внос и 8.6 % са от сделки в 

страната. Съотношението между двата приходоизточника за 2002 г.е 90.2% към 9.8%, т.е. 

наблюдава се засилване на тежестта на ДДС от внос в общите приходи.  

млн. лв. 
Приходи от 

ДДС 
Отчет 
2002 

Разчет  2003 Ръст на разчет 
2003/2002 

Отчет 
2003 

% на 
изпълнение 

Ръст на отчет 
2003/2002 

1.от сделки в 
страната 260,5 374,3 143,6 % 265,1 70,8 % 101,7 % 

2. от внос 2 405,5 2 553,1 106,1 % 2 799,3 109,6 % 116,4 % 

ДДС централен 
бюджет 2 666,0 2 927,4 109,8 % 3 064,4 104,7 % 114,9 % 
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Сравнени със същия период на м.г., постъпленията са значително по-високи както по 

стойност – с около 400 млн. лв., така и като дял в БВП. Това се дължи, изключително, на по-

високите приходи от митниците – с 246 млн. лв. повече от разчетените в бюджета. 

Приходи от ДДС от сделки в страната 

Касовото изпълнение на ДДС от сделки в страната към 31.12.2003 г. е 261.9 млн. лв. при 

разчет 374 млн. лв.  Приходите от ДДС от сделките в страната са функция от ефективно внесения 

данък и възстановения данъчен кредит (ДК), което ги прави силно зависими от поведението на 

регистрираните над 84 хил.бр. данъчни субекти.  

Декларираният ДДС за внасяне зависи от брутната добавена стойност за даден период, 

като за 2003 г. относителният дял е 10% при 9.3% за 2002 г. Въпреки спирането на някои основни 

производствени мощности в енергетиката, както и намаляване на износа на електрическа 

енергия, се наблюдава увеличение на декларирания ДДС с 12.4% в сравнение с предходната 

година. За отчетения ръст на ефективно внесения ДДС (16%) допринася увеличението на акциза 

в данъчната основа за облагане с ДДС (в резултат от измененията в Закона за акцизите), както и 

предприетите от Данъчната администрация мерки за повишаване на събираемостта на приходите. 

В сравнение с предходната година, се наблюдава намаление на невнесените суми, които са 

редуцирани до 33.6 млн. лв., представляващи разлика между декларирания (вкл.приспаднатия) и 

внесения ДДС. 

Декларираният ДДС за възстановяване зависи от износа и извършените инвестиции. При 

увеличение на износа с 10% през отчетната година и на инвестициите над 16%, ефективно 

възстановеният ДДС в ускорени срокове е нараснал със 17% ( 211 млн. лв.) в сравнение с м.г. 

Отчетните данни за последните години показват, че възстановеният данъчен кредит на 

износители е около два пъти по-голям от възстановените суми на други фирми.   

Ефективно възстановеният ДДС представлява 74.4% от декларирания за възстановяване 

(за 2002 г.- 67.5%). Въпреки това, остатъкът на невъзстановения ДДС на фирмите нараства от  

205 млн. лв. в началото на годината  на 212 млн. лв. в края на периода  

При изготвянето на разчета за 2003 г. бе заложен 17 % ръст на възстановения данъчен 

кредит спрямо 2002 г., но отчетеното увеличение е 23.9%. Това основно се дължи на: 

- увеличения размер на износа – особено на фирмите в металургичния отрасъл; 

- увеличение на инвестициите, направени от дружества във връзка с изграждане на нова 

инфраструктура, закупени нови производствени мощности и др.(напр.: “Национална спортна 

база”  за ремонт на националния стадион “Васил Левски”; изграждане на комплекс“Арена” и др.);  
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- еднократно възстановяване на суми в големи размери - над 10 млн. лв. (напр.: ползвано 

от “Видахим” АД право на данъчен кредит върху наличните материални активи при 

възобновяване на регистрацията по ДДС след приватизацията, както и на “Енергийна компания 

Марица Изток 3” за направени апортни вноски от НЕК и др.). 

Най-голям дял в приходите от ДДС имат фирмите - големи данъкоплатци, като водещи са 

“Лукойл Нефтохим Бургас”АД, “Мобилтел” ЕАД,  “БТК” ЕООД и др. В сравнение с 2002 г., най-

голям ръст в постъпленията отбелязват “Булгаргаз” ЕАД, “Мобилтел” ЕАД, “Метро кеш енд 

Кери” и др. Същевременно, отлагането на приватизационната сделка за “Булгартабак холдинг“ 

АД, след която се очакваха приходи от стари задължения в размер на 24 млн. лв., допринесе за  

отчетеното неизпълнение на приходите от ДДС от сделки в страната.  

Приходи от ДДС от внос 

Най-голямо влияние върху размера на тези приходи оказват обемът на вноса и валутният 

курс. Отчетните данни показват, че вносът за 2003 г. се е увеличил спрямо 2002 г. с 13.2% при 

заложен ръст на вноса в щатски долари 9.6 % при изготвяне на разчета. Това е една от 

причините за голямото преизпълнение на приходите от внос. В зависимост от вида на внесените 

стоки – освободени или неосвободени сделки, през различните месеци на годината приходите по 

ДДС от митниците варират между 14%-16% от обема на вноса. В сравнение с приходите от 

сделки в страната, които са силно променливи и трудно могат да се прогнозират с точност, 

постъпленията от митниците са регулярни и пропорционални на вноса. Спрямо 2002 г. 

приходите от внос са се увеличили с 394 млн. лв. или с 16.4%. Относителният дял на тези 

приходи към стойността на вноса (при обем на вноса по CIF цени) е15 %. Този по-висок процент 

през 2003 г. е в резултат на по-голям ръст на вноса за вътрешно потребление.  

Общата сума на приходите от ДДС за 2003 г. е 3 064.4 млн. лв. и е формирана като сбор 

от постъпленията от сделки в страната и от внос. Към нея се прибавя 36.4 млн. лв., която е 

ДДС от министерства и ведомства. Така към 31.12.2003 г. в консолидирания бюджет от ДДС 

са постъпили 3 100.8 млн. лв., което представлява изпълнение от 105,3%. 

Приходи от акцизи  
Приходите от акцизи  в централния бюджет към 31.12.2003 г. са 1041.1 млн. лв. или 

102.2% спрямо годишния разчет, при 859.7 млн. лв. през 2002 г.   

Поради промяна в законодателството от началото на 2003 г. (въвеждане на специални 

параграфи за възстановен акциз от внос и български бандероли за вносни стоки), за сравнителния 

анализ спрямо 2002 г. е осигурена съпоставимост на данните.  
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Приходи от акцизи Отчет 
2002 

Съпоставим 
отчет 
2002 

Разчет  
2003 

Ръст разчет 
2003/съпост.отч

ет 2002 

Отчет 
2003 

% на 
изпълнение 

Ръст на 
отчет 

2003/2002 
1.Акциз от сделки в 
страната 
(вкл.бълг.бандероли за 
вносни стоки) 

754,8 754,8 915.4 121.3 886.1 96.8% 117,4 % 

2. Възстановен Акциз 
от внос  -87.7 -100.0 114.0 -119.1 119.1% 135.8% 

3. Акциз от  внос 104,9 192.6 203.1 106.0% 274..1 134.9% 142.3 % 

Акциз – ЦБ 859,7 859,7 1018,5 118.5% 1041.1 102,2 % 121,1 % 
 

Наблюдава се преизпълнение на приходите от акцизи спрямо плана с 22.6 млн. лв., което 

се дължи на по-високите постъпления на акцизи от внос – със  71.0 млн. лв. Същевременно, от 

акцизи от сделки в страната (вкл. от български бандероли за вносни стоки) са постъпили с 29.3 

млн. лв. по-малко от предвиденото.  

Възстановеният акциз през 2003 г. за стоки от местно производство е в размер на 503.9 

млн. лв. (при 474.5 млн. лв. за 2002 г.), като най-големите възстановени суми са при сделки за 

износ и продажба на акцизни стоки в търговски обекти за безмитна търговия.  Възстановеният 

акциз от внос е 119.1 млн. лв. или с 31.4 млн. лв. повече спрямо предходната година.    

Приходите от акцизи се формират от течни горива, тютюневи изделия и други акцизни 

стоки, като основната част от постъпленията - 98%,  са от фирми - големи данъкоплатци.  

Основният вносител на акцизи от горива местно производство е “Лукойл Нефтохим”АД. 

За 2003 г. нетните постъпления от тази група стоки са в размер на 430.3 млн. лв., а за 2002 г. в 

бюджета са постъпили 340.2 млн. лв.  

Акцизите от горива от внос към 31.12.2003 г. са 113.1 млн. лв. при 51.4 млн. лв. за м.г. 

Това е в резултат на увеличен внос на пропан-бутан, газьол, тежки масла и автомобилни 

бензини.  Делът на вносните горива в общия обем на акцизи от внос е 41,3%.  

За 2003 г. приходите от акцизи от тютюневи изделия са 448.0 млн. лв. от местно 

производство и 110.5 млн. лв. от внос, което представлява увеличение спрямо 2002 г., съответно 

с 38.3 млн. лв. и с 22.7 млн. лв. В резултат на нарасналите темповете на производство на 

тютюневите комбинати, през 2003 г. са произведени 3108 тона повече цигари. Вносът на цигари 

също е нараснал с 1026 тона, при което относителният дял в акцизите от внос на цигари – 109.6 

млн. лв., е достигнал 40%.   

Отчисленията за фонд “Тютюн” са 131.1 млн. лв. и са с 13 млн. лв. повече в сравнение с 

предходната година.  

Постъпленията от акциз от български бандероли за вносни стоки са 6.1 млн. лв. 
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  Приходите от други акцизни стоки - пиво, спиртни напитки, алкохолосъдържащи 

суровини, кафе, пътнически автомобили, хазартни игри и др. за 2003 г. са в размер на 134.6 млн. 

лв. от местно производство и 50.3 млн. лв. от  внос, срещу съответно 156.3 млн. лв. и 49.9 млн. 

лв. за 2002 г.  

  Отчетеният ръст в приходите от акцизи - 121.1 % (181.4 млн. лв. повече в сравнение с 

2002 г.) се дължи както на увеличените акцизни ставки на горивата, така и на завишения контрол 

от страна на митническата и данъчната администрация. 

Мита 
Събраните мита през 2003 г. са в размер на 231.1 млн. лв. и представляват 128.4% 

изпълнение на предвидения обем в годишния разчет. В сравнение с 2002 г. събраните мита през  

2003 г. са с 42.9 млн. лв. повече, или с 22.8 %.  

Факторите, повлияли това увеличение, са както увеличението на обема на вноса (14.1%), 

така и повишаването на събираемостта и точността на определяне на дължимите митни сборове. 

В резултат на задълбочаващата се интеграция със страните членки на ЕС и на ЦЕФТА и 

либерализацията в търговията със страните от региона и балтийските страни, за периода 1999 г. – 

2003 г. се забелязва  тенденция на непрекъснато намаляване на относителния дял на приходите от 

мита към БВП, като от 1.1 % през 1999 г., 0.8% през 2000 г., 0.7 % през 2001 г. и  0.6 % през 2002 

г. и 2003 г. Подобна е и тенденцията в средно-претеглената ставка, получена като съотношение 

на приходите от мита към митническата стойност на вноса за потребление, формираща 

митническото задължение. Тази ставка от 4.2% през 1999 г. намалява на 1.6% през 2001 г., като 

се задържа на това ниво и през 2002 г. и 2003 г.  

 1999 2000 2001 2002 2003 

Приходи от мита – млн. лв. 258,4 220,3 195,0 188,2 231,1 

Средно-претеглена ставка на митата - % 4,2 2,4 1,6 1,6 1,6 

Отчитайки фактите, че тарифните ставки на митата имат тенденция на плавно намаляване 

(всяка година те са по-ниски от предходната) и стойността на вноса за потребление в страната 

нараства само с 13.7%, постигнатите стойности на митата през 2003 г. са в голяма степен 

индикатор за повишена събираемост. Поради пълното либерализиране на ставките на 

промишлените стоки в споразуменията за  свободна търговия и относително бавно и с не големи 

стъпки либерализиране на ставките за селскостопанските стоки, се забелязва промяна в 

съотношението на приходите от мита, получени при вноса на селскостопански и промишлени 

стоки за периода 1997 – 2003 г. Ако през 1997 г. съотношението е 18:82 в полза на митата, 

събрани при вноса на промишлени стоки, през 2002 г. съотношението е почти 50:50 и около 45:55 



през 2003 г. През 2003 г. започна процес на плавно намаление на ставките на митата при внос на 

селскостопански стоки от страните на ЕС, с цел пълното им премахване към момента на 

присъединяване през 2007 г. 

Относителен дял на митата, събрани от внос на промишлени и 
селскостопански стоки

90,0 
80,0 
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Положителен фактор за приходите от мита през 2003 г. в сравнение с 2002 г. беше 

високият ръст на обема на вноса в лева от Китай – 69.5% и още по-високият ръст на митата от 

Китай – 80.2%. Този ръст бе постигнат в резултат на усилията за завишаване на митническата 

стойност, при относително същия физически обем на вноса. Митата, събрани от внос на стоки с 

произход от Китай (42.1 млн. лв.), формират 18.7% от общия обем на митата през 2003 г. и са с  

80.2% повече от предходната година. На второ място са приходите от мита от вноса на стоки с 

произход от Турция (19.8 млн. лв.)  – 8.8% дял и бележи увеличение на събраните мита за 2003 г. 

спрямо 2002 г. от 35.2%. Следват САЩ – 7.2 % относителен дял, Украйна – 6.5% и др. 

Приходите от мита от промишлени стоки през 2003 г. възлизат на 126.9 млн. лв. и в 

сравнение с 2002 г. са нараснали с 34.0%. Средно-претеглената ставка на митата при внос на 

промишлени стоки за периода 1999 г. – 2003 г. постепенно намалява, като от 3.4% през 1999 г. 

става на 1% през 2003 г. Това намаление е следствие на създаването на зоните за свободна 

търговия между България и страните от ЕС, ЕАСТ, ЦЕФТА, Турция, Македония, Хърватска, 

балтийските страни (Литва, Латвия, Естония) и др. 

Най-голям дял в приходите от мита от промишлени стоки се пада на вноса от развитите 

страни и членки на Световната търговска организация или страни, с които Република България е 

сключила споразумения, съдържащи клауза за тарифно третиране “най-облагодетелствана 

нация”– 75% относителен дял за 2003 г. В стойностно изражение тези приходи от мита през 2003 
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г. са в размер на 95.2 млн. лв., при 71.5 млн. лв. през 2002 г. или е реализирано увеличение от 

33.1%., което се дължи на митата, събрани от внос на промишлени стоки от Китай.  

Останалата част на приходите от мита от промишлени стоки се пада на вноса от 

развиващите се и слабо развити страни – 9.0% относителен дял. В стойностно изражение тези 

приходи от мита през 2003 г. са в размер на 11.4 млн. лв. и са се увеличили с 39.7% спрямо 2002 

г. Основно приходите от мита са от вноса на стоки от Индия – 1.7 млн. лв., ОАЕ – 1.7 млн. лв., 

Тайланд – 1.4 млн. лв., Виетнам и Индонезия по 1.3 млн. лв. и др. 

Приходите от мита от селскостопански стоки през 2003 г. възлизат на 104.2 млн. лв. и в 

сравнение с 2002 г. са нараснали с 11.5%. Средно-претеглената ставка на митата, получена при 

вноса на селскостопански стоки за периода 1999 – 2003 г. варира в интервала от 9 - 12.2 %. Най-

висок дял във формирането на приходите от мита от селскостопански стоки имат страните от ЕС  

с относителен дял 29.9% за 2003 г., при 37.3% през 2002 г. В стойностно изражение тези приходи 

от мита за 2003 г. са 31.1 млн. лв., като в сравнение с 2002 г. се отчита намаление от 10.8%. 

Резултатът е вследствие на редуцирането на тарифните ставки през 2003 г. във връзка с поетите 

ангажименти в преговорите за допълнителна либерализация на взаимната търговия с ЕС. 

Слаборазвитите страни, на които България предоставя едностранно преференциално 

тарифно третиране, заемат второ място в приходите от мита от селскостопански стоки с 21.6% 

дял през 2003 г. при 17.5% през 2002 г. В стойностно изражение тези  приходи от мита през 2003 

г. са в размер на 22.5 млн. лв., като в сравнение с 2002 г. са се увеличили с 37.7%. Това 

увеличение се дължи главно на приходите от мита при внос от Бразилия, митата от която през 

2002 г. са били 7.1 млн. лв., а през 2003 г. са 13.6 млн. лв. или се отчита нарастване от почти два 

пъти. В стоков разрез митата от Бразилия са от внос на меса и карантии, годни за консумация– 

5.4 млн. лв., захар – 4.3 млн. лв., продукти на хранителната промишленост – 1.9 млн. лв. и др. 

Следващи са: Аржентина – 2.8 млн. лв., Индия – 2.2 млн. лв., Индонезия – 1.8 млн. лв. и др.  

На трето място по приходи от мита от селскостопански стоки е Турция с 16.6% 

относителен дял за 2003 г., при 14.7% през 2002 г. В стойностно изражение тези приходи от мита 

през 2003 г. са в размер на 17.3 млн. лв., като са се увеличили с 25.8% спрямо 2002 г. Почти 

половината от митата са от внос на зеленчуци – 8.2 млн. лв., следват тестени и сладкарски 

изделия – 2.4 млн. лв., други хранителни продукти – 1.9 млн. лв., плодове – 1.1 млн. лв. и др. 

Приходите от мита от селскостопански стоки от развитите страни и членки на Световната 

търговска организация или страни, с които Република България е сключила споразумения, 

съдържащи клауза за третиране “най-облагодетелствана нация”, през 2003 г. имат 16% 

относителен дял. В стойностно изражение тези приходи от мита за 2003 г. са в размер на 16.7 

млн.лв., като с 12.7% спрямо 2002 г.  Митата, събрани от внос на селскостопански стоки от САЩ 
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са на първо място в тази група страни и възлизат на 6.8 млн. лв. през 2003 г. Разпределението  на 

митата от САЩ по стоки  е: 3.2 млн. лв. от внос на меса; 1.6 млн. лв. от внос на продукти на 

хранителната промишленост; 0.5 млн. лв. от внос на напитки и др. Следващите страни с по-

значителен дял са: Китай – 3.4 млн. лв., Канада – 1.9 млн. лв. и Украйна – 1.6 млн. лв. 

В стоковата структура, вносът от групата на меса и карантии създава най-много мита, 

възлизащи на 19.1 млн. лв. или 8.5 % относителен дял от общия размер на митата. През 2003 г. в 

сравнение 2002 г. в тази стокова позиция се отчита увеличение от 7.8%. Второ място в приходите 

от мита се пада на групата на електрически машини и апарати със 7.5% относителен дял и 16.8 

млн. лв. събрани мита за 2003 г. Следващата стокова група, която дава 7.3% от всичките мита, е 

групата на ядрени реактори, машини и части. Приходите от мита от техния внос през 2003 г. са 

16.5 млн. лв., като спрямо 2002 г. има увеличение от 39.8%.  

Имуществени данъци 

От имуществени данъци са постъпили общо 205.8 млн. лв., 123.3 % към годишния разчет. 

Данъкът върху недвижимите имоти е внесен в размер на 51.5 млн. лв., с 34.5% над предвиденото, 

като са събрани с 6 млн. лв. повече от м.г. Данъкът при придобиване на имущество е в размер на 

60.7 млн. лв. (с 18.5 млн. лв. повече от м.г.) и изпълнение 166.2 %. Приходите от данъка върху 

МПС са 49.6 млн. лв. или 109.2 %, а от пътния данък – 43.7 млн. лв. или 94.3 % изпълнение.  

Постъпления от имуществени данъци по видове в млн. лв. 

 2002 г. 2003 г. ръст 
Данък върху недвижимите имоти 45.7 51.5 12.9% 
Данък върху превозните средства 38.2 49.6 29.9% 
Пътен данък 34.2 43.7 28.0% 
Данък върху придобиване на имущества 42.2  60.7 43.8% 

Други данъци 
Другите данъци, вкл. алтернативните данъци по ЗКПО, са постъпили в размер на 146.3 

млн. лв. (99.5 % към годишния разчет). Неизпълнението се дължи на по-ниски от предвидените 

данък върху представителните разходи (67%) и данък върху дарения и спонсорство (72%).  

В сравнение с 2002 г. са постъпили 6 977 хил. лв. повече.  Най-голям относителен дял в 

общите приходи от други данъци по ЗКПО има данъка върху социалните разходи (60.5%), при 

който е отчетено преизпълнение със 7%  и най-голямо увеличение на събраните приходи през 

2003 г. - с  4 232 хил. лв. повече от 2002 г. Нарастване на приходите спрямо 2002 г. има и от 

данък върху разходите за леки автомобили – с 1 189 хил. лв. повече.   
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Неданъчните приходи 

Неданъчните приходи са 1 202.8 млн. лв. (114.5 % към годишния разчет). Най-високи са 

приходите от дивиденти – 263.3 млн. лв., общински такси – 270.79 млн. лв., глоби и санкции – 

172.8 млн. лв., приходи от продажби на държавно и общинско имущество – 83.7 млн. лв. и други.  

Постъпленията от общински такси са с 55 млн. лв. повече от м.г., като най-висок е ръстът 

на курортните такси – с 45%, такси за административни услуги – с 30%, такси за детски градини 

– с 25%, такса за битови отпадъци – с 20%. 

Приходите от глоби и санкции са с 33% над предвиденото. Една от главните причини за 

това е въведеното от данъчната администрация автоматизирано изчисляване на лихвите по 

просрочените вземания, което допринася за подобряването на събираемостта им. 
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6 АНАЛИЗ НА БЮДЖЕТНОТО ФИНАНСИРАНЕ В РЕАЛНИЯ СЕКТОР 

В изпълнение на нормативно определените ангажименти и договорености, държавата 

продължи и през 2003 г. да участва чрез държавни помощи и чрез различни форми на финансово 

подпомагане в провеждането и финализирането на структурните реформи в икономиката и най-

вече в енергийния сектор, железопътната и автомобилна транспортна система, техническата 

ликвидация и екологическа рекултивация на обекти от въгледобива, рудодобива и уранодобива, 

както и за възстановяване на минали екологични щети и саниране на околната среда. 

Финансовото подпомагане на реалния сектор на икономиката през 2003 г. спомогна за 

укрепване на субсидираните дейности и е част от мерките за постигане на общата 

макроикономическа стабилизация, като тенденцията е към постепенно ограничаване дела на 

бюджетните разходи за дейности от материалната сфера, за сметка на по-пълното им привеждане 

в съответствие с изискванията на пазара.  

Изпълнението на утвърдените със ЗДБРБ за 2003 г. и ПМС № 16/2003 г. средства за 

финансово подпомагане – субсидии, компенсации, средства за финансиране на програми за 

преструктуриране и ликвидация на неефективни производствени мощности в добивната 

промишленост и за отстраняване на минали екологични щети е разпределено по дейности, както 

следва:  

Субсидии за реалния сектор 

Енергетика 

През 2003 г. Министерски съвет в съответствие с § 24 от ПЗР на Закона за енергетиката и 

по предложение на Министерство на енергетиката и енергийните ресурси определи 

топлофикационните дружества, които получават субсидии от държавния бюджет и продават 

топлинната енергия на битовите потребители по фиксирани цени, като тази процедура ще 

продължи до преустановяването на субсидирането. През текущата година от 1 юли бе извършено 

второто увеличение на цената на топлоенергията за битови потребители – с 10%, при общо 

предвидени три увеличения за периода 2002 г. – 2004 г., което ще позволи да бъде преустановено 

субсидирането на производителите в края на периода.  

Със ЗДБРБ за 2003 г. е определена субсидия за топлофикационните дружества в размер на 

45 млн. лв. Средствата са издължени изцяло, като на “Топлофикация София”АД са предоставени 

19 530 хил. лв. или около 44% от общия им размер.  

През 2003 г. стартираха двата проекта за рехабилитацията на топлопреносните системи на 

София и Перник, като половината от финансирането е осигурено от международни финансови 

институции. Заемите на дружествата, съответно за “Топлофикация София”АД - 56 млн. евро и на 
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“Топлофикация Перник” 7 млн. щ.д., са държавно гарантирани. Дружествата ще изпълняват за 

периода 2003 г. – 2006 г. програми за финансово оздравяване, в които са включени основните 

параметри по заемите, както и максималните средства, осигурявани от държавния бюджет, 

поради фиксирането на цените, вкл. и чрез системата на социалното подпомагане.  

За 2003 г. бяха определени субсидии за въгледобива в размер на 3 млн. лв., които са 

предназначени за четири от въгледобивните дружества, добиващи въглища по подземен начин – 

“Бобов дол”ЕАД, “Пирин”ЕАД, “Черно море”ЕАД и “Антра” ЕАД. През отчетния период бяха 

предоставени 4 млн. лв., в т.ч. допълнително 1 млн. лв. субсидии по решение на Министерския 

съвет, с които дружествата покриха своите задължения по ДДС. 

Транспорт и съобщения 

Предоставените на “Български държавни железници” ЕАД през 2003 г. субсидии за 

текуща дейност  са 80 000 хил. лв., в т.ч. 70 000 хил. лв. по ПМС № 16/2003 г. и 10 000 хил. лв. 

допълнително отпуснати съгласно ПМС № 236/2003 г. Спрямо предоставените средства през 

2002 г. има ръст от 14.3%. Същевременно е налице и подобряване на финансово-икономическите 

параметри на дружеството – формираната загуба е намалена от 45 706 хил. лв. за 2002 г. на  

33 778 хил. лв. за 2003 г. (26.1%). Загубата само от пътническите превози през 2003 г. е намалена 

спрямо 2002 г. с 40.3% и е 14 937 хил. лв.  

През 2003 г. за подпомагане превозна дейност на “Столична компания за градски 

транспорт София” ЕООД са предоставени 7 000 хил. лв. Средствата, отпуснати от централния 

бюджет през 2003 г., са намалени с 50% спрямо тези за 2002 г. 

С ПМС № 16/2003г. бяха определени средства за подпомагане дейността на 

вътрешноградския транспорт и междуселищните превози в слабонаселените планински и 

гранични райони в страната в размер на 10 000 хил.лв., които са издължени в пълен размер - 

9 999.6 хил. лв. Същите са намалени с 25.5% спрямо субсидиите предоставени за 2002 г., 

възлизащи на 13 437.2 млн.лв. и покриват 44.1% от отчетената за 2003 г. загуба от пътническата 

превозна дейност на транспортните фирми в страната.  

На “Български пощи” ЕАД през 2003 г. са предоставени субсидии за текуща дейност от 

централния бюджет в размер на 1 100 хил. лв. Последните компенсират доказания и утвърден от 

Комисията за регулиране на съобщенията дефицит от изпълнението на универсалната пощенска 

услуга. Дефицитът се формира от изпълняването на универсалната пощенска услуга при 

икономически неизгодни за стопанския субект условия, с оглед осигуряването на достъп до нея 

за всеки потребител на територията на страната. Реално отчетеният дефицит за 2003 г. е 5 114 

хил. лв., т.е. предоставените средства покриват 21.5% от дефицита. 
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Финансиране на социални дейности от централния бюджет 

Компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания. 

През 2003 г. са предоставени средства за компенсиране на безплатните и по намалени 

цени пътувания в размер на 68 323.17 хил. лв., от които на основание ПМС №16/2003 г. - 45 500 

хил. лв., както и допълнително осигурени 23 500 хил. лв. съгласно ПМС № 231/2003 г., ПМС № 

236/2003 г. и ПМС № 312/2003 г.  

Общо за 2003 г. за финансиране безплатните пътувания на ученици до 16 г. в съответствие 

с чл.26, ал.3 от Закона за народната просвета са предоставени на общините 7 863.55 хил. лв., от 

които 4 500 хил. лв. по ПМС16/2003 г. и 3 500 хил. лв. допълнително осигурени средства по ПМС 

№ 231/2003 г. На общините са предоставени през 2003 г. средства за компенсиране на 

безплатните и по намалени цени пътувания в размер на 39 959.62 хил. лв., в т. ч. 24 500 хил. лв. 

по ПМС № 16/2003 г. и 16 000 хил. лв. допълнително осигурени средства по ПМС № 312/2003 г. 

По обобщени в МФ данни от общините /без Столична община/, предоставените за 

годината суми покриват 84% от дължимите към превозвачите средства по условията на 

Наредбата за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания. 

Предоставените през 2003 г. средства за компенсации за ползваните преференции за 

пътуване по железопътния транспорт са 20 500 хил. лв., от тях 16 500 хил. лв. по ПМС №16/2003 

г. и допълнително осигурени 4 000 хил. лв. съгласно ПМС №326/24.10.2003 г. С предоставените 

средства са разплатени 97.6% от депозираните в МФ отчетни документи за издадени от “БДЖ” 

ЕАД превозни документи с ценови отстъпки. 

Средства за покриване на транспортни разходи за доставка на хляб и стоки от първа 
необходимост в планинските и малки селища 

В изпълнение на социалните функции на държавата от 1993 г. до момента ежегодно от 

държавния бюджет се предоставят средства за покриване на транспортните разходи по 

снабдяването на населението в планинските и малките селища с население до 500 жители с хляб, 

хлебни изделия  и основни хранителни стоки. По статистически данни в страната има около 3900 

селища отговарящи на горните критерии. Снабдяването на тези населени места е свързано с по-

високи транспортни разходи, обуславящи финансовата неизгода от дейността, която се 

осъществява основно от потребителните кооперации на ЦКС и само малка част от други 

стопански субекти. Отчитайки социалната значимост на търговското обслужване на населението 

от посочените селища и за да се създадат условия за уеднаквяване на цените на доставяните 

стоки в тях с тези в останалите населени места, както и да се стимулират физическите и 

юридическите лица да извършват тази дейност, през 2003 г. на основание чл.30 от ПМС № 

16/2003 г. се предоставиха на Централния кооперативен съюз до 2 500 хил. лв. 
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Финансиране на програми в добивната промишленост и отстраняване на минали 
екологични щети 

Преструктуриране и ликвидация на неефективни производствени мощности в добивната 
промишленост 

През 2003 г. по реда на ПМС № 195/2000 г. за техническа ликвидация, консервация и 

преодоляване на вредните последици при прекратяване или ограничаване на производствената 

дейност във въгледобива с бюджетни средства в размер 14 000 хил. лв. са финансирани 

изпълнените видове работи по техническа ликвидация на 12 въгледобивни дружества въз основа 

на приети от Междуведомствен експертен съвет към Министерството на енергетиката и 

енергийните ресурси проекти. От тях, 4 минни дружества изпълняват частична техническа 

ликвидация на обособени неефективни обекти и едновременно с това имат добив на въглища, а 

останалите 8 дружества са обявени в ликвидация по реда на Търговския закон. 

Най-голям обем изпълнени работи и съответно най-голям размер от финансирането - 

около 75% (общо 10 449.4 хил. лв.) от общия размер на средствата са преведени на следните 

въгледобивни дружества: Мина “Здравец”ЕАД (3 699.2 хил. лв.); Мини ”Маришки басейн”ЕООД 

в ликвидация  (3 197.9 хил. лв.); Мина ”Колош-БД” ЕООД  в ликвидация (1 778.4 хил. лв.); Мина 

”Ив.Русев” ЕАД в ликвидация  (1 773.9 хил. лв.) 

През 2003 г. са приключили дейностите по техническа ликвидация съгласно календарните 

графици на проектите и е прекратено финансирането в две минни дружества: Мина ”Черно 

море”ЕАД и Мини ”Балкански басейн”АД в несъстоятелност. С останалия размер от 

предвидените за въгледобива бюджетни средства - 3 550 .6 хил. лв., представляващи 25% от 

определената в бюджета сума, са финансирани дейностите по техническа ликвидация на 

подземни и надземни обекти в следните минни дружества: Мина ”Перник”ЕАД в ликвидация, 

Мина ”Пирин”ЕАД, Мина “Бобов дол” ЕАД, Мина “Балкан”ЕООД, Мина “Антра”ЕАД и Мина 

”Антрацит”ЕАД в несъстоятелност. 

С чл.57, ал.1 от ПМС № 16/2003 г. са утвърдени средства в размер на 11 млн. лв. за 

преструктуриране на рудодобива и поетапно ликвидиране на неефективни производствени 

мощности по реда на ПМС № 140/1992 г. Разпределението на средствата по дружества и 

приоритетни обекти е направено от Министерството на икономиката. През отчетната година  са  

финансирани 34 проекта на 7 рудодобивни търговски дружества за техническа и биологическа 

рекултивация.  Предвидените в работните проекти мероприятия през годината се изпълняваха 

съгласно приетите графици. Разчетените средства бяха усвоени в пълен размер – 11 млн. лв.  

С чл.57, ал.1 от ПМС № 16/2003 г. бяха утвърдени и средствата  в размер на 3 млн. лв. за 

ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина по реда на ПМС № 

74/1998 г. През годината бяха изпълнявани само проектите за непрекъсваемите процеси, 
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свързани с пречистването на замърсени с радионуклеиди води, като размерът на усвоените 

средства е 1 733.6 хил. лв.  

През 2003 г. предприетите и изпълнени от МФ мерки във връзка с изграждането на 

ефективен механизъм за взаимодействие и мониторинг по изпълнението  на договорените  

програми за отстраняване на минали екологични щети (§ 9 от ПЗР на Закона за опазване на 

околната среда и Наредбата за условията и реда за определяне отговорността на държавата за 

нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при 

приватизация – ПМС №78/2003 г.), са съобразени и с дадените от МБВР препоръки от мисиите  

по надзора на Заема EPSAL. 

Въз основа на обсъдените и приети проектни разработки по програмите към 

изпълнителните споразумения през годината са извършени плащания на следните дружествата: 

- АСАРЕЛ-ИНВЕСТ” АД, гр. Панагюрище - преведени са 5 114 хил. лв., с които  от 

началото на изпълнението на Програмата усвоените средства са 18 274 хил. лв.; 

- “Лукойл Нефтохим Бургас” АД - извършени са проектни и строително-монтажни работи 

за 989 хил. лв., с което преведените средства възлизат на 2 235 хил. лв.; 

- “Кремиковци” АД - усвоени са едва 12 хил. лв.; 

- “Неохим” АД , гр. Димитровград - извършени са строително-монтажни работи за 5 365 

хил. лв., с което общата стойност на преведените средства възлиза на 10 197 хил. лв. или 48,33 % 

от Програмата вече е реализирана; 

- “Софарма” АД - усвоени са 407 хил. лв., а с натрупване – 488 хил. лв.; 

- “Агрополихим” АД,  гр. Девня - за разплащане на извършените мероприятия са 

преведени 1 026 хил.лв., а с натрупване от началото на Програмата – 9 826 хил. лв.; 

- “ОЦК” АД,  гр. Кърджали - преведени са едва 8 хил. лв.;   

- “КЦМ” АД,  гр. Пловдив - усвоени са 773 хил. лв., като общата сума на средствата е 

1 345 хил. лв.;  

- “Провадсол” АД,  гр. Провадия - за годината са отчетени и разплатени 173 хил. лв., а с 

натрупване са реализирани видове работи за 2 506 хил. лв., което е 72,68% от общия обем. 

Анализът на данните показва,  че  в  сравнение с 2002 г. е променена структурата на 

плащанията – преведените  суми  са предимно за извършени строително-монтажни работи. Това 

се отнася особено за обектите на “Асарел Инвест” АД, “Агрополихим” АД, “Неохим” АД, 

“КЦМ” АД, “Провадсол” АД, които са в процес на реализация. Изразходваните средства за 

обектите от Програмите на “Нефтохим” АД и “Софарма” АД са предимно за проектиране. 

 През 2003 г. общо са извършени работи и са разплатени 13 901 хил.лв., което е с 3 703 

хил. лв. по-малко от 2002 г.  
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Усвоените до края на 2003 г. средства представляват 71% от сумите, преведени през І-вия 

и ІІ-рия транш по Заема EPSAL. По този начин се постигна изпълнението на главното изискване 

на Световната банка (СБ) за превеждане на ІІІ-я транш от Заема.  Наред с това при последната 

мисия на представители на СБ бяха поставени и няколко допълнителни условия. С тяхното 

изпълнение трябва да се постигне ускоряване на усвояването на средствата по Програмите за 

отстраняване на минали екологични щети. От страна на дирекцията бяха положени максимални 

усилия за реализацията им и с това бе създадена реална база за решението на СБ да преведе 

останалите средства по Заема EPSAL.  

 Концесионна дейност  
През 2003 г. финансирането на концесионната дейност се осъществява чрез план-сметка 

на приходите и разходите, утвърдена от министъра на финансите.  

Планираните приходи за 2003 г. по бюджета на Министерството на финансите (15 %  от 

концесионните приходи) за покриване на разходите по концесионната дейност възлизат на 3 200 

хил. лв. Реалното изпълнение на приходната част е в размер на 2 333 хил. лв., чрез което е налице 

72.9% изпълнение на заложените приходи. По-ниско изпълнение на приходите се констатира в 

консолидирания бюджет. При заложени със ЗДБРБ за 2003 г. приходи от концесии общо в размер 

на 22 450 хил. лв., реалното изпълнение е 14 845 хил. лв. (66.1% ). Основните причини за 

недостатъчното изпълнение на планираните приходи от концесионната дейност са забавянето на 

крупни концесионни проекти /летища Варна и Бургас/, а също че проучванията за нефт и газ 

/Галата/, респ. концесиите за добив, не се реализираха в оптимален вариант. 

Разходите за концесионната дейност са разчетени на 1 078 хил. лв. Министерството на 

финансите е изпълнявало срочно всяка заявка за извършване на разходи от съответните 

министерства, като в определени случаи е изисквало допълнително по-подробна информация за 

заявените разходи на някои министерства. Реално разходваните средства за концесионната 

дейност през 2003 г. са 727 хил. лв., с което е налице икономия в сравнение със заявените за 

дейността средства от министерствата, в размер на 351 хил. лв. Реализираната икономия показва 

индиректно, че има трудности при предоставянето на концесии, както от субективен, така и от 

обективен характер. Това особено се отнася за Министерството на транспорта и съобщенията и 

отчасти за Министерството на земеделието и горите. 

Общата оценка на приходите и разходите показва, че от финансова гледна точка 

дейността по покриване на разходите по концесиите е в съответствие с принципите на 

финансиране, установени в глава Осма от Правилника за прилагане на Закона за концесиите. 

Изпълнението на тези принципи позволява годината да приключи с положителен финансов 
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резултат. Наличностите в края на 2003 г. по бюджета на МФ от тази дейност, представляващи 

неизразходвани средства, са 1.6 млн. лв. и са преведени в Републиканския бюджет. 

Анализ на приходите и разходите от приватизация  
Заложените в ЗДБРБ за 2003 г. приходи от приватизацията на държавни предприятия за 

финансиране на бюджетния дефицит са в размер на 550 млн. лв. 

Паричните постъпления в специалната бюджетна сметка от приватизацията на държавни 

предприятия и обособени части, управлявана от министъра на финансите, за периода 01.01. - 

31.12.2003 г. са в размер на 135 млн. лв.  

Паричните постъпления в централния бюджет от банкова приватизация /БКК/ за отчетния 

период са в размер на 211.5 млн. лв., в т.ч. 157 млн. лв. са реализирани под формата на данъчни 

приходи. 

Общо паричните постъпления от приватизацията на държавните предприятия през 2003 г. 

са в размер на 340.6 млн.лв., което представлява 61,8% спрямо разчетените за 2003 г. Основно 

приходите от приватизация са формирани от продажбата на ВЕЦ, дружествата “Проучване и 

добив на нефт и газ”, “Атоменергоремонт”, дружествата за пътно поддържане, ИПК “Родина”, 

“Хемус еър” и др. През 2003 г. не бяха реализирани двете най-големи приватизационни сделки - 

“Булгартабак Холдинг”АД и “БТК”ЕАД, което повлия върху ниското изпълнение на заложените 

приходи в държавния бюджет.   

През отчетния период приходите на Фонда за покриване разходите за приватизация към 

Агенцията за приватизация (ФПРП към АП) възлизат на 1 576 хил. лв. и превишават с 1 026 хил. 

лв. разчетените в консолидирания държавен бюджет за 2003 г. приходи в размер на 550 хил. лв. 

Преведените средства на ФПРП към АП за 2003 г. са в размер на 6.77 млн. лв. През периода 

разходите на ФПРП към АП са в размер на 9 870.5 хил. лв. и представляват 48.1 % от разчетените 

по фонда 20 511 хил. лв.   

Анализ на приходите, разходите и политиката на държавен фонд “Земеделие” 
Предназначението на създадения с чл.11 от Закона за подпомагане на земеделските 

производители държавен фонд “Земеделие” е да подпомага финансово земеделските 

производители за инвестиции в земеделието, производството на земеделска продукция за пазара, 

създаване на животновъдни ферми и др.  Набирането и разходването на средства по фонда се 

извършва съгласно приходно-разходна сметка, която ежегодно се утвърждава от Министерския 

съвет. План-сметката на ДФ “Земеделие” за 2003 г. е приета с РМС №137/2003 г. и последващи 

корекции от вътрешни компенсирани промени, одобрени от министъра на финансите. 
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Размерът на планираните собствени приходи за 2003 г. възлиза на  6 000 хил. лв. Общата 

събираемост на приходите за 2003 г. е 5 802.5 хил. лв., което е 96.71% от предвидените по план-

сметката за годината. Отчетен е голям размер на постъпленията от лихви по предоставени заеми. 

Това се дължи на достигнатата висока събираемост на кредитите, заедно с начислените лихви, 

вкл. и лихви по изискуеми вземания на Фонда, както и редовното погасяване на лихвите по 

предоставени инвестиционни кредити. Най-ниско е изпълнението на приходите от данък върху 

премиите върху застраховки на земеделските култури, платими от застрахователните дружества 

по силата на чл. 14, ал. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители. 

Размерът на отчетените разходи е 53 968.5 хил. лв. или 94.8% от планираните за 2003 г. 

Усвояването на средствата по разходните параграфи на план-сметката на ДФ “Земеделие” за 2003 

г. е в рамките на лимитите и съобразено с разпоредбите на законовата уредба. Разходите за 

субсидии за земеделските стопани за подпомагане на тяхната дейност, предвидени по план-

сметката за 2003 г., са в размер на 46 483 хил. лв., като са предоставени 44 014.6 хил. лв. (94.7%). 

За 2003 г. усвоените средства за инвестиционни кредити са в размер на 94 322.6 хил. лв. 

или 55.5% от планираните 170 000 хил. лв. за 2003 г. Възвращаемостта на ресурса чрез 

погасяване на главници по предоставени лихвени заеми по инвестиционни програми на ДФ 

“Земеделие” е 33.4%. При заложени по план-сметката 70 000 хил. лв., са събрани 23 391.8 хил. лв. 

Отпуснатите краткосрочни кредити са в размер на 12 465 хил. лв. или 99.7% от разчетения 

в началото на годината ресурс. По отчетни данни погашенията по краткосрочните целеви 

кредити са в размер на 14 919.8 хил. лв., при предвидени в началото на година 12 500  хил. лв. 

Постигнатият нетен размер, представляващ превишение на приходите от погашения спрямо 

предоставените средства, е 2 454.8 хил. лв.  

По споразуменията за облекчено кредитиране покупката на земеделска техника, одобрени 

през 2003 г., депозираният паричен ресурс на Фонда по сметка със специално предназначение в 

търговските банки е в размер на 3 319.5 хил. лв. През 2003 г. ефективното гаранционно покритие 

е намалено с 2 380.1 хил. лв., което намалява потенциалния риск за Фонда. Към 31.12.2003 г. от 

държавния бюджет на Държавен фонд “Земеделие” са преведени 150 000 хил. лв. или 98% от 

планирания трансфер за годината – 153 000 хил. лв. 

Капиталови трансфери 

За финансиране на дейностите по изграждането, поддържането и експлоатацията на 
железопътната инфраструктура за Национална компания “Железопътна инфраструктура”  в 
ЗДБРБ за 2003 г. са определени капиталови трансфери в размер на 20 000 хил. лв.  Предвидените 
в бюджета средства са усвоени в пълен размер. 
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Поради ограничения размер на капиталовите трансфери, предвидени за 2003 г., се запазват 
установените проблемни места на ж.п. мрежата, а именно: забавяне подновяването на железния 
път – 1400 км., забавяне на  средния ремонт – 762 км., извършване на ремонтни работи по 217 км. 
от международните транспортни коридори /линии1, 5, 7, 8/, в които реалната скорост е по-ниска 
от проектната с около 25%.   

Изпълнението на капиталовите трансфери за “Летище София” ЕАД за 2003 г. съгласно 
чл.10, т.4 от ПМС № 16/2003 г. за изпълнението на държавния бюджет, са както следва:Усвоени 
са капиталови трансфери за 2 578.3 хил. лв. или 50.34% от разчетените 5 122 хил. лв. за 2003 г. 
Сумите са преведени за изпълнени видове и количества работи за обект “Развитие и разширение 
на летище София” и на основание Междинен платежен сертификат № 1 по договор за 
строителство  на Лот Б2 – “Нова пистова система и съпътстващи работи”. 

Анализ на изпълнение на ангажиментите за преструктуриране на реалния сектор 
Финансовото подпомагане на реалния сектор на икономиката през 2003 г. спомогна за 

укрепване на субсидираните дейности и е част от мерките за постигане на обща 
макроикономическа стабилизация. Чрез предоставянето на бюджетни средства, утвърдени със 
Закона за държавния бюджет, държавата изпълнява нормативно определените си ангажименти и 
договорености в провеждането и финализирането на структурните реформи в икономиката и най-
вече в енергийния сектор, железопътна и автомобилна транспортна система, далекосъобщенията 
и пощенските услуги. В този връзка оценките, направени от Мисиите на Световната банка 
относно изпълнение на условията за предоставянето на програмните заеми за преструктуриране – 
PAL (І,ІІ и ІІІ), са положителни. 

В областта на железопътния транспорт се отчита приемлив напредък по отношение 
изпълнението на Оздравителната програма и критериите на  PAL. Окончателно е завършена 
работата по Стратегията за реформата на железопътния транспорт през периода 2003 – 2012 г. 
Изпълнява се и плана за оптимизиране на числеността на персонала в БДЖ (железопътното 
дружество-превозвач) и Националната компания “Железопътна инфраструктура”, чрез който ще 
се постигнат съкращения, достатъчни за изпълнението на показателя за 10% съкращаване на 
персонала спрямо нивото от края на 2001 г., установен като фактор за стартирането на  PAL ІІ. 
Постигнато е повишаване на рентабилността на междуградските пътнически превози до 76% и са 
спрени от експлоатация 308 км. неефективни железопътни линии. 

Министерството на транспорта и съобщенията работи по оптимизиране на структурите на 
БДЖ “ЕАД” и Националната компания “Железопътна инфраструктура”. Разработен и обсъден е 
проект на Договора за задължителни обществени услуги (ЗОУ) и предстои неговото окончателно 
подписване. За илюстрация и потвърждение на напредъка може да се посочи положителната 
тенденция, както в обема извършена работа и предоставени пътнически услуги, така и във 
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финансовия резултат от дейността на БДЖ “ЕАД” за 2003 г. като формираната загуба е намалена 
от 45.7 млн. лв. за 2002 г. на 33.8 млн. лв. за 2003 г. 

Изпълняват се успешно и мероприятията за преструктурирането на енергийния отрасъл и 
най-вече компонентите за районните топлофикации и приватизацията на малките 
хидроелектроцентрали. В ход е подготовката на тръжната процедура за приватизацията на  
електроразпределителните дружества (условие за PAL ІІІ). Приет е новия Закон за енергетиката. 
В действие са планираните по график повишения на цените, които имат за цел да осигурят 
постигането на пълно възстановяване на себестойността на топлинната енергия във всички 
дружества за районна топлофикация. В резултат на този фактор значително са намалени 
субсидиите за топлофикационните дружества, утвърдени със ЗДБ за 2004 г. спрямо 
предоставените средства през 2003 г., с тенденция за тяхното отпадане в края на 2005 г. 

Добър напредък е постигнат и в областта на далекосъобщенията и пощенското 
обслужване. Положителна стъпка е приемането на новия Закон за далекосъобщенията, както и 
започналата подготовка на подзаконови актове по прилагането на Закона за далекосъобщенията и 
Закона за пощенските услуги. Повишава се качеството на предоставяните далекосъобщителни и 
пощенски услуги и са подобрени финансово-икономическите резултати от стопанската дейност 
на дружествата в сектора. Пред окончателно финализиране е  приватизационната сделка за “БТК” 
ЕАД. 

Синтезиращ показател за преструктурирането на реалния сектор и ролята на държавата в 
стопанското управление е приватизацията и раздържавяването на дълготрайните активи. 
Раздържавени са повече от 90% от активите на неструктуроопределящите държавни 
предприятия, около 98% от активите на банковата система и 100% от застрахователния сектор. 
През 2003 г. поради възникнали затруднения и обективни причини не са приключени 
приватизационните сделки за “БТК” ЕАД, “Булгартабак Холдинг” АД, Параходство “Български 
морски флот”  и “Българско речно плаване”, както и приватизацията на “Балканкар Холдинг”, 
сделките за които са част от условията за задействането на PAL ІІ. Следващият етап от 
програмата за приватизация и преструктуриране е насочен към инфраструктурните държавни 
предприятия на енергетиката, железопътния транспорт, телекомуникациите и водния сектор, 
подготовката за което е започнала. 

В резултат на сериозния напредък на структурните реформи и приватизацията и 
продължаващите усилия на Правителството в тази насока, чувствително е увеличен делът на 
частния сектор в брутния вътрешен продукт и са създадени реални условия за изпълнение на 
поетите ангажименти и договорености с международните финансови институции, свързани с 
програмните заеми за преструктуриране. 
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7 АНАЛИЗ НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СУБСИДИИТЕ ЗА ТЕКУЩА 
ДЕЙНОСТ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

 
Общият размер на утвърдената с чл.7 от ЗДБРБ  за 2003 г. субсидия за юридически лица с 

нестопанска цел възлиза на 3 599.9 хил. лв. От тях през годината са усвоени 3 272.3 хил. лв. 

Функция “Здравеопазване” 
Централният бюджет предоставя субсидия на Българския червен кръст на основание чл.7, 

ал.1 от Закона за Българския червен кръст за дейности, които БЧК следва да осъществява като 

държавна поръчка. По закон и по уточнен план за 2003 г. субсидията за БЧК е в размер на 1 221.2 

хил. лв., като сумата е усвоена. 

Субсидията е разходвана за издръжка на планинските и водноспасителни служби, 

пропагандиране и осъществяване на безвъзмездно кръводаряване, аварийни екипи и санитарни 

формирования за работа в мирно време и при природни бедствия и военновременни условия, 

подпомагане на бежанци, хуманитарна помощ за лечебни заведения и домове за медико социални 

грижи и международна хуманитарна помощ за страни и региони по решение на Министерския 

съвет и други дейности, определени със Закона за Българския червен кръст. 

Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 

Група “Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта” 

Общият размер на утвърдената с чл.7, от ЗДБРБ за 2003 г. субсидия за организациите на/за 

инвалиди в размер на 1 762.1 хил. лв. и тя е усвоена 100%. Субсидията е разходвана за социално 

подпомагане и социални услуги на инвалидите, за здравни и социални помощи на членове на 

организациите, за подпомагане поддръжката и разширяване на стопанската дейност, за социална 

интеграция и рехабилитация, за специални помощни средства и специфични приспособления за 

облекчаване комуникацията и придвижването на инвалидите и др. 

Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” 

Група “Туризъм” 

На Съюза на българските автомобилисти за 2003 г. е определена субсидия в размер на  90 

хил. лв., а на Български туристически съюз в размер на 40.6 хил. лв. Изпълнението на субсидията 

спрямо закона и спрямо уточнения план е 100 %. Субсидиите са изразходвани за поддържане и 

ремонт на автомобилите на пътна помощ, подмяна на указателни табели, радио връзки, 

туристически маркировки, за целеви програми по републиканския и международния 

туристически календар и други разходи, свързани с дейността на “Пътна помощ” към Съюза на 

българските автомобилисти и с дейността на Български туристически съюз. 
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Група “Култура” 

За 2003 г. на Съюза на народните читалища е определена субсидия в размер на 20.9 хил. 

лв., а са изразходвани 19.7 хил. лв. Изпълнението спрямо закона за бюджета и спрямо уточнения 

план е 98.7 %. С изразходваните средства са подпомогнати читалищата, организирани са курсове 

за квалификация на читалищните дейци и организиране на чествания на 150-годишнината на 

първите читалища и читалищното дело. 

Група “Религиозно дело” 

Определената субсидия за “Рилска Света обител- Рилски манастир”  е в размер на 411 хил. 

лв., от които са усвоени 355.8 хил. лв. Средствата са използвани за подпомагане дейността на 

музея, за текущо поддържане и за извършване на разходи с инвестиционно предназначение. 

Функция “Икономически дейности и услуги” 

Група “Други дейности по икономиката” 

Определената със ЗДБРБ за 2003 г. субсидия за Представителните сдружения на 

потребителите в България е в размер на 54.1 хил. лв. От тях министърът на икономиката е 

разпределил 40.1 хил. лв., които са усвоени. Разликата - в размер на 14.0 хил. лв., не е 

разпределена на представителните сдружения. Средствата са разходвани за подпомагане 

дейността им и за издръжка на регионалните съюзи на потребителите. 



8 АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТИТЕ НА МИНИСТЕРСТВАТА И 
ВЕДОМСТВАТА ПО ФУНКЦИИ И ГРУПИ  

В ЗДБРБ за 2003 г. в бюджетите на министерствата, ведомствата и другите бюджетни 

организации в раздела за приходите са включени собствените приходи от дейността им. 

По закона за бюджета е предвидено по приходната част да постъпят собствени приходи в 

размер на 1 344 458.4 хил. лв. По уточнен план приходите възлизат на 1 668 252.5 хил. лв.  

По отчет за 2003 г. собствените приходи са в размер на 1 696 709.0 хил. лв., което 

представлява изпълнение 126.20 % спрямо закона за бюджета и 101.71 % спрямо уточнения план. 

Преизпълнението на приходите спрямо уточнения план е в размер на 28 456 489 лв. или 1.71% и е 

по-малко в сравнение с това през 2002 г., когато е било 39 600 491 лв. или 3.0%.  

Основната част от приходите на министерствата и ведомствата по отчет са неданъчните 

приходи, които са в размер на 1 109 598.5 хил. лв. (65.40% от общите приходи). Основно това са 

приходи и доходи от собственост – 452 235.8 хил. лв. (40.76 % от неданъчните приходи), и 

приходите от държавни такси - 424 956.2 хил. лв. (38.30 % от неданъчните приходи). 

Данъчните приходи на министерствата и ведомствата са 563 321.0 хил. лв. (33.20 % от 

общите приходи), като основна част от тях са приходи от акцизи и такси върху течните горива 

(89.25 % от данъчните приходи). 

Даренията и помощите от страната и чужбина възлизат на 23 789.5 хил. лв., което 

представлява 1.40% от общите приходи.  

 

По закона за бюджета разходите на министерствата и ведомствата са в размер на 

4 492 202.3 хил. лв. По уточнен план разходите възлизат на 5 209 481.6 хил. лв. По отчет за 2003 

г. разходите на министерствата и ведомствата са в размер на 4 938 856.5 хил. лв., което 

представлява 109.94% изпълнение спрямо закона за бюджета и 94.81% спрямо уточнения план. 

В посочените разходи са включени текущите, капиталовите и прираста на държавния 

резерв и изкупуване на земеделска продукция. 

Структура на приходите на министерствата и ведомствата по отчет 
към 31.12.2003г.

Неданъчни 
 Данъчни приходи 
приходи 65,40% 
33,20% 

 Помощи, дарения и други 
безвъзмездно получени суми 
1,40% 
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Структура на разходите на министерствата и ведомствата по отчет за 2003г. /в хил.лв./

 
Функция ”Oбщи държавни служби” 

Група  “Изпълнителни и законодателни органи” 

По тази група със ЗДБРБ за 2003 г.са утвърдени средства в размер на 439 465.0 хил. лв., 

необходими за ресурсното осигуряване дейността на централните администрации на 

министерствата, изпълнителните и държавните агенции, търговските служби в чужбина, 

посолствата и консулствата в чужбина. Одобрените средства са за реализиране на следните 

стратегически цели и приоритетни политики на Правителството: 

- Защита и реализация на националните интереси на Р България чрез активно и адекватно 

участие в международните отношения; 

- Ускорена хармонизация на българското законодателство с това на ЕС, изграждане на 

професионална и неутрална държавна администрация, способна да работи ефективно в ЕС; 

- Процес на интегриране на страната в  НАТО и ЕС; 

- Програма за изпълнение на стратегията за реформа на българската съдебна система; 

- Създаване и функциониране на устойчива система за събиране на публичните вземания; 

- Осъществяване на стратегията за усъвършенстване на данъчната система, осигуряваща 

повишаване на събираемостта на данъците; 

- Провеждане на държавната митническа политика и координиране на връзките с 

международни организации по проблемите на митата и митническия контрол; 

В съответствие с разпоредбите на Закона за устройството на държавния бюджет (ЗУДБ) и 

на основание ПМС № 16/2003 г., министерствата и ведомствата са пренасочили средства от 

други свои дейности за група “Изпълнителни и законодателни органи”, като увеличението е от 

11 630.9 хил. лв. и общият размер на средствата за тази група е в размер на 451 095.9 хил. лв. 
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По уточнен план средствата за групата възлизат на 545 406.0 хил. лв., като спрямо 

разпределението по ПМС № 16/2003 г. са извършени вътрешни компенсирани промени и 

допълнително отпуснати средства в размер на 98 155.0 хил. лв., от тях: 

- 3 891.4 хил. лв. за дейности по опазване на Черноморието, граждански договори с лица 

за работа по проекти, текущи и капиталови разходи; 

- 1 477.4 хил. лв. по бюджета на Народното събрание за финансиране изследователската 

програма на НЦИОМ, подмяна на автомобилния парк, покриване на разходи, свързани с 

провеждането на местните избори, осигуряване издръжка на  Икономическия и социален съвет; 

- 45 671.6 хил. лв. за поддръжка, администриране, актуализация и усъвършенстване на 

информационните системи, специализирано обучение в системата на МФ, създаване на 

интерфейси и връзки между системите; разплащане по договори в помощ на реформата в 

митническата администрация, съдебни обезщетения;  

- 17 146.0 хил. лв. по бюджета на Министерски съвет  за провеждане на местни избори и 

издръжка на централните комисии, от които 6 084.0 хил. лв. с трансфер са предоставени на 

общините съгласно РМС № 921/2003 г., придобиване на сграда в гр. Силистра, разплащане по 

одобрени договори с “МАЙКРОСОФТ”; 

- 13 679.7 хил. лв. по бюджета на Министерство на земеделието и горите  за преброяване 

на земеделските стопанства, напояване на земеделските стопанства, за доставка на горива в 

професионалните учебни заведения по земеделие и гори, за ремонт и строителство на 

хидромелиоративни обекти; 

- 6 200.0 хил. лв. по бюджета на Министерство на правосъдието за неотложни разходи за 

охраната на съдебната власт и Единната информационна система за противодействие на 

престъпността. 

С изразходените през 2003 г. средства в размер на 537 553.2 хил. лв. е постигнато 

следното: 

-  поставяне на основите на изграждане на Националната агенция за приходите; 

- подобряване на митническия контрол, борбата срещу митническите и валутните 

нарушения, контрабандата и незаконния трафик на наркотици, участието на Българската 

митническа администрация в програмата на Европейската общност “Митници 2007”; 

- подобряване на събираемост и администриране на държавните приходи; 

- популяризиране на процеса на подготовка на страната за членство в ЕС чрез Работна 

програма на Комуникационната стратегия за подготовка на членството на Р България към ЕС; 

- внедряване на Единната информационна система за противодействие на престъпността в 

министерството на правосъдието;  



 64

- реализиране на дейности, свързани със създаването на благоприятни условия за 

устойчиво регионално развитие и дейности за създаването на условия за ефективен 

инвестиционен процес в сферата на благоустрояването; 

- осигуряване на необходимия финансов ресурс за работни заплати, социални осигуровки 

и средства за издръжка за нормалното функциониране на администрацията. 

Група “Общи служби“ 

Със ЗДБРБ за 2003 г. за групата са утвърдени средства в размер на 38 600.7 хил. лв. по 

бюджетите на НСИ, Министерския съвет /Държавна агенция за българите в чужбина и Държавна 

агенция за бежанците/, Министерство на финансите (МФ) /Изпълнителна агенция за 

икономически анализи и прогнози/, Министерство на правосъдието (МП) /Централен регистър на 

особените залози/, Министерство на труда и социалната политика (МТСП) /Агенция за 

чуждестранна помощ и Националния институт по арбитраж и помирение/ и Министерство на 

икономиката (МИ) /Център на промишлеността на Р България в Москва, Агенция за 

чуждестранни инвестиции и Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси“/ за 

реализиране  на приоритетни политики и програми в следните области: Статистика; Опазването и 

разпространението на  културното и историческо наследство на България; Защита на правата на 

българите зад граница и осигуряване на условия за пребиваване на бежанците в Република 

България; Приемането, разпределението и контрола по използването на предоставяните на 

България помощи от чужди държави с хуманитарни цели; Уреждане на колективни трудови 

спорове; Привличане на чуждестранни инвестиции и приоритетни инвестиционни проекти в Р 

България и поддържане на информационна система за чуждестранни инвестиции; Провеждане на 

търговската политика на българските износители на руския пазар и за маркетингова и рекламна 

дейност на българските стоки в Русия;  Изготвяне на краткосрочни и дългосрочни прогнози за 

икономическото развитие на Р България; Дейности на централния регистър и дейности по 

административното обслужване на граждани и юридически лица; Натрупване, съхранение и 

използване на държавните резерви и военновременни запаси на страната в съответствие с 

изискванията на националната сигурност. 

По уточнен план средствата за група “Общи служби “ за 2003 г. възлизат на 154 390.2 хил. 

лв. Високият ръст на уточнения план спрямо ЗДБРБ за 2003 г. основно се дължи на предоставени 

средства на ДА “Държавен резерв и военновременни запаси“ във връзка със специфичната й 

дейност в изпълнение на Закона за държавните резерви и военновременни запаси, Закона за 

задължителните запаси от нефт и нефтопродукти и действащите нормативи за съхранение на 

резервите. Отчетените средства през 2003 г. в размер на 153 879.1 хил. лв. са изразходвани за 

постигане на основни цели, като: 
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- Осъществяване на дейността на НСИ: практическото реализиране на приоритетните 

направления в дейността на националната статистическа система и препоръките на 

международните организации, повишаване качеството на статистическата информация, 

разработване на финансови сметки, изграждане на регистър на статистическите единици, 

усъвършенстване на бизнес статистиката, усъвършенстване на нормативната база на 

статистиката, проект на Закон за регистър БУЛСТАТ, засилване координацията на 

статистическата дейност в процеса на разпространението на статистическата информация и 

разработване на проект на Ръководство на националната статистическа система по препоръка на 

ЕВРОСТАТ; 

- Реализирани инициативи на ДА ”Българи в чужбина” самостоятелно или с партньори;  

- Ръст на българския експорт на стоки и услуги в Руската федерация през 2003 г., развитие 

на информационна, консултантска и презентационна дейност за България, осъществяване на 

промоция на българския експортен продукт на ниво висш корпоративен мениджмънт; 

- Участие при разработване на ЗИД на Закона за чуждестранните инвестиции, обсъждане 

на Стратегията за насърчаване на инвестициите, разработване на  инвестиционни проекти и 

съдействие при стартиране на нови инвестиционни проекти;   

- Разработване на модели за макроикономически анализи и прогнози за изготвяне на 

средносрочни и дългосрочни прогнози на макроикономически параметри, наблюдение, анализ и 

оценка на текущата стопанска конюнктура в страната, на отделните сектори на икономиката и 

перспективите за развитието им.  

Група “Наука” 

Със ЗДБРБ за 2003 г. по тази група бяха предвидени средства в размер на 47 354.5 хил. лв. 

В края на годината са отчетени разходи за 45 551.6 хил. лв. В сумата не е включена научната 

дейност на висшите училища, която е отчетена функционално към дейностите по образование.  

С отчетените средства са осигурени следните дейности: 

- Научни изследвания, информационно обслужване, приложни и спомагателни дейности в 

областта на земеделието, животновъдството и хранително-вкусовата промишленост; 

- Събиране, обработка и съхранение на научно-техническа информация и документация и 

научноизследователски и информационни дейности в областта на лозарството и винарството; 

- Изучаване на общественото мнение и нагласи;  

- Информационни, аналитични и научно-приложни дейности в сектор  здравеопазване; 

- Участие на България в Европейската организация за ядрени изследвания. 
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Функция “Отбрана и сигурност” 

Група “Отбрана” 

Одобрените по закон разходи по група “Отбрана” са в размер на 738 776.2 хил. лв. В хода 

на изпълнението на държавния бюджет, в резултат на вътрешно преструктуриране на разходите и 

на допълнително предоставени средства, разходите по уточнен план възлизат на 816 885.1 хил. 

лв. Към 31.12.2003 г. са отчетени разходи в размер на 814 653.7 хил. лв., което представлява 

110.57% спрямо одобрените със закона и 99.73% спрямо плана. В тези разходи най-висок дял 

имат средствата, отчетени по бюджета на Министерството на отбраната (МО) - 803 950.9 хил. лв. 

За финансиране на дейностите по изпълнение на Националната програма за подготовка и 

присъединяване на Р България към Северноатлантическия съюз и на Годишната национална 

програма на Р България по Плана на действие за членство в НАТО и за подготовка на 

националното стопанство за отбрана, от другите министерства и ведомства са отчетени разходи в 

размер на 10 702.8 хил. лв.  

Конкретно по бюджета на МО по ЗДБРБ за 2003 г. са утвърдени общо разходи в размер на 

737 276.2 хил. лв., в т.ч. за текуща издръжка - 697 776.2 хил. лв. и капиталови разходи - 39 500.0 

хил. лв. На основание извършени корекции през периода, общо разходите на МО по групата за 

2003 г. възлизат на 804 732. 4 хил. лв., като е постигнато абсолютно увеличение от 67 456.2 хил. 

лв. Средствата са осигурени чрез прехвърляне по бюджета на МО на одобрените със закона 

средства за финансиране на дейностите му по интеграцията ни към НАТО.  

От общо отчетените разходи за текуща издръжка (677 303.3 хил.лв.), 61.2% са  

изразходвани за изплащане на заплати, осигурителни вноски и други плащания за личния състав, 

а останалите 38.8% са изразходвани за материална издръжка на системата. Отчетените 

капиталови разходи, в размер на 126 647.6 хил. лв., представляват 15.8% от общо разходите по 

тази група, като относителният дял на разходите за придобиване на дълготрайни материални 

активи е 78.7%.  

Група “Полиция, вътрешен ред и сигурност” 

Утвърдените със закона за бюджета разходи по групата са в размер на 680 421.0 хил. лв., в 

т.ч. на Министерство на вътрешните работи (МВР) - 652 887.0 хил. лв., на Националната служба 

по охрана (НСО) - 16 034.0 хил. лв. и на Националната разузнавателна служба (НРС) - 11 500.0 

хил.лв. По уточнен план общо разходите са в размер на 720 221.9 хил. лв., а по отчет - 713 497.3 

хил. лв. (99,1% спрямо плана и 104,9% спрямо закона). 

С утвърдените разходи е предвидено изпълнението на основните цели и приоритети в 

областта на сигурността и вътрешния ред на страната – защита на националната сигурност, 

опазване на обществения ред и противодействие на престъпността, охрана и контрол на 

държавната граница,  осигуряване на държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и 
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аварийно-спасителна дейност, защита на средствата за връзки, комуникационно осигуряване и 

оперативно-техническа информация, изпълнение на специфичните функции на НСО и НРС. 

Група “Съдебна власт” 

В бюджета на Министерството на правосъдието (МП) определените разходи са в размер 

на 2 724.3 хил. лв., от които 2 260.0 хил. лв. - трансфери от Висшия съдебен съвет за фонд 

“Съдебни сгради” и фонд “Затворни сгради” и 464.3 хил. лв. - средства за заплати и осигурителни 

плащания за 52 щ. бр. за имотния регистър и нотариалната дейност към МП. 

По уточнен план разходите на МП са 3 284.6 хил. лв. По отчет възлизат на 3 004.9 хил. лв. 

трансфери за фондовете на база преизпълнение на приходите от съдебни такси. Тези показатели 

са в резултат на измененията и допълненията на Тарифа №1 към Закона за държавните такси в 

посока на увеличение на таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби 

и от МП. 

Група “Администрация на затворите” 

Със ЗДБРБ за 2003 г. за група “Администрация на затворите” по бюджета на 

Министерството на правосъдието са утвърдени средства в размер на 62 539.5 хил. лв. Част от 

разчетените за групата средства министерството е пренасочило за други свои дейности, като 

намалението е от 2 487.9 хил. лв. и общият размер на средствата е в размер на 60 051.7 хил. лв. 

По уточнен план средствата за тази група възлизат на 64 398.5 хил.лв., като спрямо 

разпределението по ПМС №16/2003 г. са извършени вътрешни компенсирани промени и 

допълнително отпуснати средства в размер на 4 346.8 хил. лв. основно за издръжка, осигуряване 

на прехраната, поддържане, частични ремонти на местата за лишаване от свобода и следствените 

арести. С корекция по бюджета на МП са предоставени допълнително 2 700.0 хил. лв. от 

преизпълнение на прихода по републиканския бюджет за осигуряване на прехраната и 

издръжката на лишените от свобода. 

По отчет разходите възлизат на 60 616.2 хил. лв. От общия размер на текущите разходи по 

тази група най-висок относителен дял заемат извършените разходи за заплати и възнаграждения 

за персонала и свързаните с тях  плащания – 42 249.6 хил. лв. Заетите лица за управление и 

организиране на охранителната дейност и сигурността в местата за лишаване от свобода и 

следствените арести по уточнен план са 4607 щ. бр., а по отчет –  4584 щ. бройки. 

Извършените разходи за издръжка на местата за лишаване от свобода и следствените 

арести са в размер на 17 918.6 хил. лв. и са изразходвани за осигуряване на прехраната на 

лишените от свобода и арестантите в следствените арести в страната, за лекарствени средства, 

отопление, осветление и извършване на текущи ремонти на сградния фонд. 
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Функция “Образование” 

Общо отчетените разходи по тази функция за 2003 г. възлизат на 280 692.8 хил. лв. В 

основната си част по-високите разходи са отчетени по бюджета на Министерството на 

образованието и науката (МОН) и се дължат на допълнително предоставените средства през 

втората половина на годината. С ПМС № 258/2003 г. бяха одобрени допълнителни разходи за 

покриване на недостига на средства за осигуряване на учебния процес в мрежата на държавните 

училища към Министерството на образованието и науката – 49 200 хил. лв.   

С отчетените средства през година са финансирани следните основни дейности: 

- управление, оценка, контрол и лицензиране на дейности в системата на образованието, 

осъществявани от регионални инспекторати по образование, Национална агенция за оценяване и 

акредитация и  Национална агенция по професионално образование и обучение;  

- осигуряване на учебния процес в професионалните училища към МОН, МЗГ, МК и МТС 

за общо 193 хил. ученици (средно-приравнен бр.); 

- специални училища – общо 16 хил. ученици (средно-приравнен бр.) ; 

- обучение и възпитание на деца, лишени от родителски грижи (средно-годишно 6 160 

деца); 

- стипендии на учениците в средното образование; 

-  ученически отдих и спорт;  

- обучение и повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация  

(Институт по публична администрация и европейска интеграция); 

- професионална квалификация и обучение на заети и безработни лица по програма 

“Повишаване на пригодността за заетост” към Министерството на труда и социалната политика. 

Функция “Здравеопазване”  

Разходите на републиканския бюджет по функция “Здравеопазване” през 2003 г. обхващат 

финансирането на основни приоритети, като: функциониране на системата на общественото 

здравеопазване; осъществяването на диагностично-консултативна и лечебна дейност в лечебните 

заведения, финансирани от Министерството на здравеопазването (МЗ), Министерството на 

транспорта и съобщенията (МТС), Министерския съвет и Министерството на отбраната (МО); 

финансиране на Национални здравни програми по стратегически здравни приоритети; 

осигуряване на животоподдържащи и животоспасяващи лекарства по централна доставка; 

инвестиции в системата на здравеопазването. 

Финансирането на системата на здравеопазването през 2003 г. следва основните цели и 

приоритети, дефинирани в Националната здравна политика, заложена в правителствената 

програма. Продължиха усилията за повишаване ролята на превантивната и профилактичната 

медицина, за реформиране на здравните структури, с оглед повишаване качеството и 
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ефективността на извънболничната и болничната помощ и за усъвършенстване на методите на 

финансиране на националната здравна система. През годината основните медицински и 

икономически показатели, характеризиращи дейността на лечебните заведения, бележат известно 

подобрение, което свидетелства за конкретен напредък в повишаване ефективността на здравната 

система. Това намира израз в: увеличаване броя на преминалите болни в държавните лечебните 

заведения за болнична помощ  през 2003 г. в сравнение с 2002 г. с около 38 000 пациенти или с 

5%; подобряване  на общата използваемост на болничните легла от 267 дни през 2002 г. на 278 

дни през 2003 г. или с 4%; намаляване броя на болничните легла през 2003 г. с 5% в сравнение с 

2002 г.; намаляване на средния болничен престой от 10 -11 дни през 2002 г. на 9 дни през 2003 г.; 

завършване на първия етап на акредитация и въвеждане на нови принципи и механизми за 

управление на финансовото състояние на болниците. 

Съществен дял от разходите  за здравеопазване заемат разходите по централна доставка на 

животоспасяващи и животоподдържащи медикаменти, както и на консумативи и материали за 

хемодиализа, кардиостимулатори, радиоактивни изотопи, тестове за СПИН и хепатит, доставка 

на ваксини и др., които се осигуряват чрез бюджета на МЗ и гарантират ангажимента на 

държавата по отношение на лечението на онкоболни и др., страдащи от тежки хронични  и 

социално значими заболявания.  По отчет тези разходи възлизат на 55 млн. лв. 

Чрез бюджета на Министерството на здравеопазването се извършват и разходите  по 

приети от Министерския съвет национални програми, свързани с превенция, профилактика и 

лечение на значими заболявания, определени като национални здравни приоритети.  

Основните проблеми, които съпътстваха финансирането на системата през 2003 г. бяха 

голямата задлъжнялост от предходните години, с която започна финансовата година, 

обективното увеличение на разходите, поради ежегодното нарастване на заболеваемостта в 

страната и съответно броя на преминалите болни в лечебните заведения за болнична помощ, 

увеличаването на цените на лекарствата и на инфраструктурните разходи и известно забавяне на 

подписването на Националния рамков договор 2003. Не бяха преодолени и някои насложени в 

предходните няколко години проблеми, свързани с ограничените средства за инвестиции за 

ремонти на сградния фонд и за подмяна и модернизация на медицинската апаратура, 

съществуващата диспропорция в общото разпределение на финансовия ресурс в национален 

мащаб между извънболничната и болничната помощ и произтичащата от това разлика в 

равнището на възнагражденията на персонала зает в болничните структури в сравнение с този в 

доболничната помощ и другите бюджетни дейности. 

В края на 2003 г. с решение на правителството се предоставиха допълнително над 130 

млн. лв. на болниците, финансирани чрез републиканския бюджет. Тези средства се използваха 

за разплащане на просрочени задължения от минали периоди за медикаменти и консумативи, 
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електроенергия, топлоенергия, вода и медикаменти. Общо разходите за лечебните заведения за 

болнична помощ по отчет са в размер на 435 млн. лв. 

Задълженията в системата на здравеопазването са проблем, който е постоянен в 

последните години, главно поради все още неосъществената структурна реформа в болничната 

помощ и съществуването на редица неефективни структури в системата. Тенденцията на 

натрупване на неразплатени задължения в болниците е доказателство, че е налице разминаване  с 

една от основните цели на започналата преди пет години здравна реформа, а именно чрез 

подобряване на достъпа и обема на медицинските услуги в извънболничната помощ да се намали 

хоспитализацията  в болниците, чиято дейност е  свързана  със значително по-големи разходи. 

Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 

Група “Социални помощи и обезщетения” 

В тази група разходи се включват помощите и плащанията към гражданите на основание 

Закона за социално подпомагане, Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на 

инвалидите, Кодекса за социално осигуряване, Закона за семейни помощи за деца, Закона за 

Министерството на вътрешните работи и Закона за отбраната и въоръжените сили на Р България. 

Основно те се разпределят в бюджетите на Министерството на труда и социалната политика 

(МТСП), Министерството на отбраната (МО), Министерството на вътрешните работи (МВР), 

Министерски съвет и др. Заложените в ЗДБРБ за 2003 г. разходи в тази група възлизат на общо 

721 406.3 хил. лв., а отчетените към 31.12.2003 г. са в размер на 500 790.8 хил. лв. 

По бюджета на МТСП за 2003 г. са предвидени 617 817.1 хил. лв. След представянето на 

месечното разпределение на МТСП за 2003 г., общият размер на средствата, разчетени по 

групата е 313 900.0 хил. лв., а останалите 303 914.4 хил. лв., предвидени за активни мерки на 

пазара на труда, са прехвърлени в група “Програми, дейности и служби по социалното 

осигуряване, подпомагане и заетостта”. 

По уточнен план средствата, предвидени в тази група, са 341 515.2 хил. лв. Спрямо 

разпределението по ПМС № 16/2003 г. са направени вътрешни компенсирани промени на 

основание чл. 34, ал. 3 от ЗУДБ за покриване дефицита във фонд Рехабилитация и социална 

интеграция към МТСП за осигуряване правото на целеви помощи на лица с увреждания за 

технически помощни средства, както и за здравноосигурителни вноски на неосигурени лица.  

Отчетените разходи по бюджета на МТСП за 2003 г. са в размер на 341 956.4 хил. лв., в т. 

ч. както следва: изплатени помощи по Закона за семейните помощи за деца (73 085.8 хил. лв.); 

изплатени помощи по Закона за социално подпомагане (121 094.9 хил. лв.); целеви помощи за 

отопление по Наредба № 5/30.05.2003 г. на министъра на труда и социалната политика (110 455.7 

хил. лв.); изплатени помощи по Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на 
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инвалидите (28 172.4 хил. лв.); здравно-осигурителни вноски на лицата по чл.40, ал.2, т.т.1, 4 и 8  

(8 674.3 хил. лв.). 

В другите министерства и ведомства са отчетени общо 158 834.4 хил. лв., в т.ч.  

- за здравни осигуровки на лицата, осигурени за сметка на държавния бюджет: по 

бюджета на Министерството на правосъдието – за лишените от свобода (767.5 хил. лв.); по 

бюджетите на МВР и МО – за военнослужещите на наборна военна служба (съответно 131.3 хил. 

лв. и 1 102.3 хил. лв.); по бюджета на МЗ – за децата в домовете за медико-социални грижи (12.0 

хил. лв.); по бюджета на МОН – за децата, настанени в домове за деца и юноши (8.0 хил. лв.) и по 

бюджета на МФ – за пенсионери в Главно управление на архивите (0.8 хил. лв.); 

- за обезщетения по Закона за отбраната и въоръжените сили на Р България и Закона за 

МВР: по бюджета на МО – 107 708.9 хил. лв.; по бюджета на МВР – 30 048.2 хил. лв.; по 

бюджета на НСО – 947.4 хил. лв.; по бюджета на НРС – 432.8 хил. лв.; 

- по бюджета на Министерския съвет – за обезщетяване на притежателите на 

многогодишни жилищно-спестовни влогови в Р България – 17 675.2 хил. лв. 

Група “Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта” 

За тази група планираните разходи възлизат общо на 58 506.6 хил. лв. В началото на 2003 

г. вследствие промяната на Единната бюджетна класификация разходите за групата по план 

нарастват до 382 659.7 хил. лв., тъй като в нея се включват разходите за активни мерки на пазара 

на труда и разходите на Социално инвестиционния фонд.  

От групата се финансира дейността на агенциите - второстепенни разпоредители към 

МТСП, които са ангажирани с изпълнението на социалната политика като: Агенцията по 

заетостта, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето и др. В 

тази група са планирани и разходи в размер на 55. 5 хил. лв. за издръжка на дейността на Дома на 

ветераните на културата и изкуствата към Министерство на културата.  

По уточнен план разходите за групата са в размер на 315 069 хил. лв., от които за 

програми и мерки за осигуряване на временна заетост - 203 601.2 хил. лв.  

Общо отчетените разходи за групата 200 408.3 хил. лв. се разпределени за издръжка на 

агенциите към МТСП (94 381.3 хил. лв.) и за програми за временна заетост (106 026.9 хил. лв.).  

Функция “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на 
околната среда” 

В бюджета за 2003 г. в тази функция са планирани средства общо в размер на 93 183.3 

хил. лв. за реализиране на следните приоритетни политики и дейности, свързани със: създаването 

на благоприятни условия за устойчиво балансирано регионално развитие; усъвършенстване 

управлението и разпореждането с недвижимите имоти - държавна собственост, на основа на 

устройствено планиране на територията и създаването и поддържането на кадастъра и имотния 
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регистър; създаване на условия за ефективен инвестиционен процес в сферата на 

благоустрояване, доизграждане и поддръжка на водоснабдителните системи, пречиствателни 

станции за питейни води, укрепване на свлачища, геозащита и трансгранично сътрудничество; 

управлението, контрола и регулирането на дейностите по жилищното строителство и 

териториалното развитие; подобряване управлението на водите, отпадъците и качеството на 

атмосферния въздух, опазване на биологичното разнообразие, предотвратяване на вредното 

въздействие на химичните вещества и препарати върху околната среда; и дейности, извършвани 

от Националния компенсационен жилищен фонд. 

Общият размер на средствата, разчетен по тази функция, е 78 637.8 хил. лв.  

По уточнен план средствата по функцията възлизат на 78 603.1 хил. лв.  

С изразходените средства към 31.12.2003 г. в размер на 60 218.9 хил. лв. са постигнати  

редица резултати, като: обезпечаване на контролната и мониторингова дейност, извършвана в 

системата на МОСВ; доизграждане на сформираните със Закона за водите Басейнови дирекции 

чрез осигурените средства за капиталови разходи; подобряване на административното 

обслужване на гражданите и материално-техническата база на служителите в ДНСК; 

доизграждане и поддръжка на водоснабдителните системи, пречиствателни станции за питейни 

води, укрепване на свлачища, геозащита и трансгранично сътрудничество; осигуряване на 

необходимия финансов ресурс за работни заплати, социални осигуровки и средства за издръжка 

за нормалното функциониране на административния потенциал на Националния компенсационен 

жилищен фонд  с оглед подобряване качеството на предоставяните услуги; финансиране на 

дейности по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри. 

Неусвоените средства за функцията общо в размер на 18 384.2 хил. лв. спрямо уточнения 

план за 2003 г. са главно от МРРБ (17 688.9 хил. лв.), което се дължи на непълно усвояване на 

средствата по предоставени кредити с държавни гаранции по проект “Пречистване на 

отпадъчните води в басейна на р. Марица – Стара Загора, Димитровград и Хасково” и проект 

“България – защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията и свързаните с тях 

свлачищни процеси”. 

Функция ”Почивно дело, култура, религиозни дейности” 

Група “Почивно дело” 

Предвидените със ЗДБРБ за 2003 г. разходи за почивно дело са в размер на 4 439.5 хил. лв. 

и са предназначени за осигуряване на материално-техническата база на почивните станции към 

Министерския съвет, МП, МТСП, МФ, МРРБ, МОСВ и МЕЕР. По уточнен план разходите са 

завишени с 2 103.5 хил. лв. и възлизат на 7 150.5 хил. лв., от които за текущи разходи – 6 543.0 

хил. лв., необходими за поддръжка на почивните бази, и 607.5 хил. лв.  за капиталови разходи.  
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Изпълнението на така предвидените за групата разходи e в размер на 7 559.7 хил. лв., в 

т.ч. 1 025.6 хил. лв. капиталови разходи. Изпълнени са поставените в хода на изпълнението на 

бюджета цели, а именно създаване на по-добри условия за отдих и почивка на работещите чрез 

обновяване и подобряване на материално-техническата база. 

Заетите лица за осъществяване на управлението и поддръжката на тези бази по закон са 

548 щ. бр., по уточнен план 557 – щ. бр., а по отчет - 555 щ. бр. За заплати и възнаграждения на 

персонала, зает по трудови правоотношения, са изплатени средства в размер на 2 002.3 хил. лв.  

Група “Физическа култура и спорт” 

Със ЗДБРБ за 2003 г. по тази група са одобрени разходи в размер на 5 759.2 хил. лв. Тези 

средства са предоставени на Министерство на младежта и спорта (ММС) за реализиране на 

основните стратегически цели и програми в  областта на физическото възпитание и спорта. В 

хода на изпълнение на закона за бюджета разходите са увеличени с 5 220.4 хил. лв., като по 

уточнен план и отчет към 31.12.2003 г. разходите по групата  са в размер на 10 979.6 хил. лв. 

Допълнителните средства са предоставени за олимпийска подготовка - Атина 2004 г. 

Основните цели, заложени за 2003 г., са реализирани чрез финансиране от предоставените 

средства по бюджета на ММС на: Национална програма за развитие на физическото възпитание и 

спорта; програма за реализиране на мероприятия в масовия спорт и социалния туризъм; програма 

за развитие на ученическия и детско юношеския спорт и програма за осигуряване развитието  на 

елитния спорт и  подготовка за участие в  олимпийските игри –Атина 2004 г. 

Освен средствата по бюджета на Министерство на младежта и спорта, като източник на 

средства за финансиране дейността на спортни федерации, спортни клубове и други национални 

спортни организации, се ползват средства и от постъпленията на Български спортен тотализатор.  

В подкрепа на развитието на спорта от централния бюджет за 2003 г. са разходвани целеви 

средства по разработени спортни проекти за провеждане на физическо възпитание и спорт сред 

учащи, студенти и военнослужещи в изпълнение на ПМС №129/2000 г.  

Една от нереализираните програми през отчетния период  е осигуряването на по-голям 

достъп и създаване на условия за използване на спортни обекти и съоръжения от хора със 

специални потребности. За реализирането на тази програма ще се заделят средства и през 

следващите години. 

Група “Туризъм” 

За разплащане на одобрени в тази група разходи със ЗДБРБ за 2003 г. са определени 

средства в размер на 4 525.2 хил. лв., които са предоставени по бюджета на Министерството на 

икономиката /МИ/, в т.ч. на Изпълнителната агенция за национална туристическа реклама е 

информация /ИАНТРИ/, с оглед осигуряване реализирането на целите и програмите, насочени 
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към развитието на туризма, като водещ отрасъл в националната икономика на Р България и 

ефективен инструмент за социално-икономически растеж.  

Поставените цели в тази връзка са: разширяване позициите на Р България на основните 

туристически пазари; възвръщане на позициите ни на традиционни пазари; увеличаване 

равнището на информираност за България, като акцентът се поставя върху архитектурно-

историческото ни наследство на отвъдокеанските пазари /САЩ, Канада, Япония/, за планински и 

балнеолечебен туризъм /арабските страни/. 

По уточнен план разходите са 3 454.3 хил. лв. и са по-малко с 1 070.9 хил. лв. от 

определените със ЗДБРБ за 2003 г. Разликата се дължи на извършена корекция по бюджета на 

МИ, чрез която голяма част от средствата, предвидени за национална реклама в туризма са 

пренасочени за други дейности и разходи, които не са в сферата на туризма. 

Отчетените разходи са в размер на 2 940.1 хил. лв., като разликата между разходите по 

уточнен план и по отчет в размер на около 600 хил. лв. е от неусвоени средства за национална 

реклама в туризма. С усвоените средства ИАНТРИ е изпълнила значителна част от задачите си, 

като: осъществени PR акции в телевизионни канали и в пресата и организирани журналистически 

турове и посещения на снимачни екипи в страната; организирани презентации и 

пресконференции – проведени множество мероприятия, свързани с подготовката на сезон “Лято 

– 2003”; реклама на туризма в печатни медии; осъществена кампанийна външна реклама в Чехия, 

Русия и Украйна преди започването на активния летен сезон. Извършваната от ИАНТРИ дейност 

и осъществените през 2003 г. задачи значително са допринесли за утвърждаване имиджа на Р 

България сред целевите групи и партньори в бранша като дестинация, предлагаща високо 

качество на оптимални, атрактивни и изгодни цени, подходяща за семеен туризъм, индивидуални 

пътувания и за почивка на хора от третата възраст, предимно на море и на планина.  

През 2003 г. отрасъл “Туризъм” отбелязва значителен ръст в международен план - за 

периода януари - декември страната ни е посетена общо от 3 531 567 чуждестранни граждани, 

което е с 18 % повече от посетилите страната през 2002 г.  

Група “Култура” 

Общо предвидените по закона за бюджета разходи по група “Култура” за 2003 г. са в 

размер на 48 556.0 хил. лв., в т.ч. капиталови разходи – 2 890.9 хил. лв., и включват публичните 

разходи за: 

- културните институти към Министерството на културата – 42 240.6 хил. лв.; 

- дейностите, свързани със съхраняване на архивния фонд – 4 245.9 хил. лв.; 

- дейности, свързани с инвестиционни разходи за социални проекти и програми към 

МТСП – 1 990.9 хил. лв.;  

- дейности по съхраняване историята на образованието към МОН – 78.6 хил. лв. 
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В хода на бюджетния процес разходите са увеличени на 56 539.4 хил. лв., а по отчет 

разходите са в размер на 51 601.6 хил. лв. Допълнително отпуснатите средства са за реализиране 

на програми от културните институти в размер на 9 357.0 хил. лв.,от които: 

- инвестиционни разходи - 4 695.0 хил. лв., в т.ч. 895.0 хил. лв.- за реконструкция на 

Народния театър “Ив.Вазов”; 500 хил. лв. за Музикално училище “Л. Пипков”- София; 300 хил. 

лв. за ТР “СФУМАТО”; 2 000.0 хил. лв. за изграждане на Младежкия театър - София; 1000.0 

хил.лв. за обновяване църквата “Св.четиридесет мъченици”- В. Търново; 

-  започнати проекти за създаване на българско филмопроизводство – 2 500.0 хил. лв.;   

- по ПМС № 55/2003 г. за предоставяне на средства за организиране и провеждане на 

тържественото честване на 125-годишнината на Руско-турската освободителна война (1877 г.-

1878 г.)  и възстановяване на българската държавност – 60.0 хил. лв.; 

- по ПМС №146/2003 г. за предоставяне на средства  за  организиране честването на 100-

годишнината от Илинденско-Преображенското въстание – 100.0 хил. лв.; 

- по ПМС № 212/2003 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 

организиране и провеждане на конкурс за изработване на графичните и цветните изображения на 

ордените и медалите на Р България – 128.0 хил. лв.; 

- изграждане на втория етап на автоматизираната информационна система на Народната 

библиотека “Св.Св.Кирил и Методий” – 100.0 хил. лв.; 

- капиталови разходи, предоставени по решения на  Постоянната комисия за защита на 

населението при бедствия, аварии и катастрофи – 66.8 хил. лв.; 

- в изпълнение на ПМС № 129/2000 г. за осигуряване на парични средства за спорт на 

учащите се в средните училища по изкуствата и културата – 9.1 хил. лв.; 

- в изпълнение на ПМС № 161/2003 г. за организация и координация на подготовката на Р 

България за присъединяване към Европейския съюз – 11.0 хил. лв.; 

- за обучение на администрацията - 0.4 хил. лв.  

В изпълнение на План за действие 2002 – 2006 г. към Комуникационна стратегия за 

подготовка на членство на Република България в ЕС от Министерство на външните работи 

(МВнР) бе предоставен трансфер в размер на 199.2 хил. лв. в  изпълнение на РМС № 336/ 2003 г. 

за приемане на Работна програма  за 2003 г. По Националната програма за участие на Р България 

в междуправителствените дейности на Съвета на Европа през 2003 г. бяха отпуснати средства от 

МВнР в размер на 104.4 хил. лв.   

С допълнително отпуснатите средства за филмопроизводство в размер на 2 500.0 хил.лв. 

се създаде възможност за реализация на 9 игрални филма.  

В изпълнение на поставените цели  за подпомагане развитието на музикалното и танцово 

през 2003 г. от предвидените средства за творчески проекти са усвоени 186.7 хил. лв.; по 
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програма  “книгоразпространение” за творчески проекти в областта на книгоразпространението 

са разходвани 227.7 хил. лв.; по програма “театър” за творчески проекти са разходвани общо 

средства в размер на 198.9 хил. лв.; за развитие на културата са разходвани 393.2 хил. лв.  

Предвидените средства за 2003 г. в областта на архивното дело са за издирването, 

събирането, обработването, опазването и управлението на Държавния архивен фонд и са 

предназначени за осигуряване на документална информация, извършване на издателска, 

методическа и научноизследователска работа в областта на архивното дело и внедряване в 

практиката на нейните резултати. През годината с цел изпълнение на поставените цели разходите 

са увеличени със 608.1 хил. лв. и възлизат на  4854.0 хил. лв. Отчетените разходи са в размер на 

4858.6 хил. лв.,  като очакваният ефект е подобряване на архивната системата.  

Група “Религиозно дело” 

Със ЗДБРБ за 2003 г. за тази група е предвидена субсидия в размер на 1 200 хил. лв., които 

съгласно Закона за вероизповеданията се разпределят от Дирекцията по вероизповеданията в 

Администрацията на Министерския съвет. През 2003 г. допълнително са отпуснати 10.8 хил. лв. 

Изпълнението на разходите към 31.12.2003 г. е в размер на 1 210.8 хил. лв. Средствата са 

разходвани за официално регистрираните вероизповедания в България - за ремонти, 

реконструкции и поддръжка на част от църковните храмове в страната /над 370 на бр. за 2003 г./, 

както и за дейността на Светия синод на Българската православна църква, Пловдивската духовна 

семинария, Главното мюфтийство. Подпомогнати са и свещенослужителите и църковните 

настоятелства, развиващи своята дейност в чужбина – Австралия, Германия, Франция и Турция, 

както и за религиозна литература. Отпуснатите за тях средства са над 40 хил. лв. за всяко едно 

настоятелство. Поради големия брой обекти в страната, получили финансиране, най-често сумата 

за един обект възлиза под 10 хил. лв. Това е размер, който осигурява най-неотложните дейности 

по поддръжката на църковните храмове и настоятелства. Също така през 2003 г. не са били 

подпомогнати голяма част от църковните ни настоятелства в чужбина, като тези в Западните 

покрайнини, Бесарабия, Виена, Букурещ, Будапеща и др. 

Функция “Икономически дейности и услуги” 

Група “Минно дело, горива и енергия” 

Със закона за бюджета през 2003 г. по  тази група са утвърдени средства общо в размер на 

18 222.7 хил. лв. След представяне на месечното разпределение на министерствата и ведомствата 

за 2003 г., общият размер на средствата, разчетен по групата е 20 497.3 хил. лв. 

Основните цели и програми по групата са осъществени в системата на Министерство на 

околната среда и водите - разработени са две програми за опазване на земните недра, рационално 

ползване на подземните богатства и осигуряване на геоложка информация за населението и 

стопанските отрасли; в системата на Министерство на икономиката - за издръжката и дейността 
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на Центъра за енергийна ефективност в индустрията; в системата на Министерство на 

енергетиката и енергийните ресурси (МЕЕР) – за ефективно развитие и безопасното 

функциониране на ядрената енергетика, енергийно-ефективни иновации и опазване на околната 

среда разчетените средства са разходвани за покриване на дейностите на Агенцията по енергийна 

ефективност, дейностите на фонд “Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения” и фонд 

“Радиоактивни отпадъци”. 

Текущо през годината, вследствие на извършени вътрешно компенсирани промени и 

допълнително отпуснати средства по бюджета на МЕЕР, финансовият ресурс по Група “Минно 

дело, горива и енергия” е увеличен със сумата от 28.1 хил. лв., основно по програми за 

осигуряване на временна заетост на МТСП и международни проекти за енергийна ефективност. 

Група “Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов” 

За развитието на селското стопанство, горското стопанство, лов и риболов със ЗДБРБ за 

2003 г. са предвидени 292 401.9 хил. лв. С ПМС № 16/2003 г. относно изпълнението на 

държавния бюджет за  2003 г. за развитието на селското стопанство са предвидени  306 790.8 хил. 

лв. През годината разходите за развитие на дейностите по селското стопанство са се увеличили с 

3 816.5 хил. лв. от преизпълнение на собствените приходи на Министерство на земеделието и 

горите (МЗГ), в резултат на настъпилите промени в Тарифите за такси, събирани от Национална 

ветеринарномедицинска служба по Закона за ветеринарномедицинската дейност, от 

Националната служба за растителна защита, от Националната служба по зърното и фуражите по 

Закона за съхранение и търговия със зърно и Закона за фуражите. Увеличени са и приходите от 

такси за добиване на дървесина съгласно Закона за горите.  

Национално управление по горите през годината е усвоило 114 376.0 хил. лв. за 

извършване на производство на 78 млн. броя фиданки за залесяване.  

С разходваните средства в размер на 7 902.5 хил. лв. Националната служба за растителна 

защита извършва фитосанитарен контрол на растения и растителни продукти, потенциални 

носители на вредители, провежда карантинни мерки при вноса, износа, производството и 

движението на растенията.    

Изпълнителна агенция “Борба с градушките” е усвоила 4 857.2 хил. лв. и защитава  11 600 

млн. дка обработваема засята земя и интензивни култури. През годината са отпуснати 

допълнително 600 хил. лв., с които е увеличена защитаваната от градушки територия  с 312 250 

дка. Спасената продукция в резултат на ефективната защита от градушки възлиза на 24 млн. лв. 

Икономическият ефект през 2003 г. се изразява в намаляване на разходите за единица защитавана 

площ от 0.61 лв. за 1 дка през 2002 г. на 0.33 лв. за 1 дка за 2003 г. 

Усвоените средства през годината от Национална ветеринарномедицинска служба са в 

размер на 38 928.8 хил. лв. – за опазване здравето на животните и предпазва хората от зоонози; 
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опазване територията на страната, хората и животните от заразни и паразитни болести по 

животните; осъществяване ветеринарно-санитарен контрол върху отглеждането, развъдната 

дейност и търговията с животни, върху добива, преработката, съхранението, транспортирането и 

търговията със суровини и продукти от животински произход.  

С усвоените средства в размер на 123 145.9 хил. лв. Фонд “Тютюн” регулира 

производството, изкупуването и търговията с тютюн. Изплатени са 93 262.9 хил. лв. премии на 

тютюнопроизводителите за произведен и изкупен тютюн.За целева парична подкрепа на 

тютюнопроизводителите са изплатени 27 348.5  хил. лв.  

Усвоените средства от Изпълнителна агенция по хидромелиорации са в размер на 9 191.0 

хил. лв.– за осъществяване на  поливното земеделие в страната чрез структурите на “Напоителни 

системи” ЕООД. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е усвоила 2 498.4 хил. лв. за 

устойчивото развитие на рибните ресурси, възстановяване и опазване на биологичното 

равновесие и обогатяване на разнообразието на рибните ресурси във водните екосистеми, 

развитие на стопанския и любителски риболов, рибовъдството и аквакултурите. 

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол. е усвоила 2 858.4 

хил.лв. за сертификацията на определени категории семена, лабораторни анализи за определяне 

на посевните качества на семена, определяне на здравното състояние на семената и посадъчния 

материал. От Изпълнителна агенция по лозата и виното през годината са усвоени 1 046.6 хил. лв. 

за  осъществяване контрол в лозаро-винарския сектор по отношение проследяването на 

производствения потенциал в страната и хармонизиране на законодателството в областта на 

лозаро-винарския сектор с това на ЕС.   

За 2003 г. са усвоени 12 948.6 хил. лв. капиталови разходи. С тях са построени горски 

пътища за извозване на добитата дървесина, за ремонт на ловните домове за извършване на ловен 

туризъм, за оборудване на лаборатории за изследване на растителни и животински продукти и за 

извършване анализи на виното, за строителство на КПП по границата за контрол при вноса и 

износа на растенията и животните и други. 

Централната администрация и областните дирекции по земеделие и гори към МЗГ 

осъществяват държавната политика в областта на земеделието и горите в страната: провеждане 

на агростатистически преброявания на земеделските стопанства; подпомагане на земеделските 

производители с научнотехническа консултация; контролиране тържищата и пазарите; 

ръководене на общинските служби по земеделие и гори; извършване необходимите предпоставки 

за комасацията на земеделските земи и преструктуриране на земеделското производство; 

възстановяване собствеността върху земите и горите; регистриране земеделските производители. 

За извършване на тези дейности със закона за бюджета за 2003 г. са  предвидени 17 811.7 хил. лв. 

С ПМС № 16/2003 г. за развитието на тези дейности МЗГ е предвидило 27 478.1 хил. лв. През  
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годината са предоставени допълнително 13 679.7 хил. лв. Усвоени са 15 791.2 хил. лв. повече от 

предвидените, в т.ч. за преброяване на земеделските стопанства по Закона за преброяване на 

земеделските стопанства в страната и съгласно изискванията на ЕС - 4 500 хил. лв. и 2 000 хил. 

лв. за напояване на земеделските земи. За извършена централна доставка на гориво в 

професионалните учебни заведения по земеделие и гори са усвоени  3 500 хил. лв.  

Увеличени са средствата за капиталови разходи в размер на 5 485.0 хил. лв. за ремонт и 

строителство на хидромелиоративни обекти.   

Група “Транспорт и съобщения” 

Със ЗДБРБ за 2003 г. за групата по бюджетите на министерствата и ведомствата са 

утвърдени средства в размер на 374 755.2 хил. лв. за реализиране на следните стратегически цели 

и приоритетни политики и програми: изграждане на ефективна транспортна система чрез 

подобряване на транспортната инфраструктура и подобряване организацията и управлението на 

транспорта; постигане на високо ниво на безопасност и екологосъобразност  във всички видове 

транспорт; развитие на информационното общество чрез изграждане на ефективни, сигурни и 

достъпни услуги на информационното общество; хомогенизиране на основната пътна мрежа в 

страната, транс-граничните преходи и старопланинските проходи; поддържани, ремонт, 

реконструкция и изграждане на пътна инфраструктура. 

Част от разчетените със ЗДБРБ за 2003 г. средства за групата министерствата са 

пренасочили за други свои дейности, като намалението възлиза на 1 727.6 хил. лв. и общият 

размер на средствата за групата е в размер на 373 027.6 хил. лв. 

По уточнен план за 2003 г. средствата за групата възлизат на 448 248.2 хил. лв., като 

спрямо разчетите по ПМС № 16/2003 г. са извършени вътрешни компенсирани промени и са 

отпуснати допълнително средства в размер на 75 220.6 хил. лв. основно за поддържането, 

ремонта, реконструкцията и изграждането на пътната инфраструктура. 

Изразходените средства през 2003 г. са в размер на 385 524.7 хил. лв., в. т. ч. за дейности:   

- по поддържане сигурността на вътрешните водни пътища - 1 063.2 хил. лв. (без заплати и 

осигуровки); 

- по поддържане на постоянна готовност за организиране, координиране и оказване на 

помощ при бедствия на море и река и поддържане на организационна готовност и практическите 

действия при бедствия, аварии и катастрофи и за премахването на последиците от тях  - 300 хил. 

лв., като е извършен и ремонт на спасителен кораб “Перун” за 188.6 хил. лв.; 

- по развитие и поддържане на пристанищната инфраструктура - 5 578 хил. лв.;  

- по развитие на железопътната инфраструктура - общо 1 261 хил.лв., от които 1 065.5 хил. 

лв. за изграждане на инфраструктурни обекти;  



 80

- по поддържане сигурността и развитието на инфраструктурата на въздушния транспорт  

- 19 326 хил. лв.;  

- по издаването на разрешителни и лицензии  - 529.6 хил. лв. (без заплати и осигуровки); 

- свързани с издаване на наредби, извършване на проверки и съставяне на актове с цел 

засилването на контрола и осигуряването на стандарти за безопасност в автомобилния транспорт 

- 1 784.3 хил. лв.;  

- свързани с провежданата политика в областта на хомогенизиране на основната пътна 

мрежа в страната, транс-граничните преходи и старопланински проходи – общо 28 974.6 хил. лв.; 

- свързани с провежданата политика в областта на поддържане, ремонт, реконструкция и 

изграждане на пътна инфраструктура – общо 152 000 хил. лв., като за ремонтни програми са 

изразходени 54 000 хил. лв., в т.ч. за аварийни обекти – 5 600 хил. лв., а за текущ ремонт и 

поддържането на републиканските пътища -  98 000 хил. лв. 

От отчета за 2003 г. и от анализите на усвоените средства в предходните години е налице 

изводът, че министерствата са въвели практиката ежегодно с бюджетите си да заявяват високи 

суми за съфинансиране по инвестиционни проекти, включително и по проекти финансирани чрез 

държавни инвестиционни заеми, като същите се усвояват в малък размер, а останалите средства 

се пренасочват за финансирането на други дейности.  

Група “Промишленост и строителство” 

За тази група със ЗДБРБ за 2003 г. са определени разходи  в размер на 330.977 хил.лв. 

Тези средства са предоставени по бюджета на Министерството на икономиката /МИ/, в т.ч. на 

Агенцията за малки и средни предприятия /АМСП/, с оглед осигуряване реализирането на целите 

и програмите, насочени към насърчаване създаването и развитието на малките и средните 

предприятия в Р България. Разработената от МИ, в т.ч. от АМСП програма, е “Насърчаване 

развитието на сектора на малките и средни предприятия”. За осъществяването й АМСП има за 

цел изграждането на система от “информационно гише на предприемача” във всички областни 

градове, подпомагане на малкия и средния бизнес в намирането на източници на финансиране, 

подпомагане предприемчивите при разработването на проекти за финансиране и много други. 

По уточнен план разходите са 558.6 хил. лв.и са повече с 227.7 хил. лв. от определените.  

С отчетените през 2003 г. средства в размер на 499.4 хил. лв. АМСП е осъществила 

провеждането на конструктивен диалог между правителството и държавната администрация от 

една страна и бизнеса от друга за идентифициране на приоритетните проблеми на сектора на 

малките и средни предприятия с цел подготвяне на обосновани предложения за тяхното 

решаване. Агенцията е партньор в Проекта на МТСП “Гаранционен фонд за микрокредитиране” 

и в тази връзка е предоставяла информация и консултантски услуги при подготовка на 
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документите за кандидатстване за кредит по проекта на повече от 280 клиенти – бъдещи 

предприемачи. 

Група “Други дейности по икономика” 

Със ЗДБРБ за 2003 г. за групата са определени разходи в размер 59 887.0 хил. лв., като по-

голямата част от тях са предназначени за финансиране дейностите свързани с: 

- издателската дейност и хранителния комплекс на Народното събрание; 

- издръжка на дворци, резиденции и стопанства към Министерски съвет; 

- поддръжка на материална база, осигуряване на представително облекло, стимулиране 

служителите на Данъчната администрация и на Държавната комисия по хазарта - МФ; 

- разходи за покриване щетите от национални бедствия и аварии, възникнали през 

годината - МЗГ, МО и МВР, МТС, МРРБ; 

- разходи по бюджета на МИ за подобряване на бизнес-климата чрез ефективен контрол на 

регулативните режими, чрез ускоряване на демонополизацията и приключване на 

приватизацията, осигуряване закрила на индустриалната собственост, осигуряване достъпа на 

български стоки и услуги до други пазари, включително тези на страните членки на СТО и др. 

Отпуснати са допълнително средства за 2003 г. в размер на 19 359.9 хил. лв., които са 

разходвани за осигуряване изпълнението на влезли в сила нормативни документи.   

Изразходваните средства през годината са  в размер на 77 100.7 хил. лв.  

 Функция “Разходи, некласифицирани в другите функции” 

Разходите по тази функция на министерствата и ведомствата са свързани с изплащането 

на лихвите по заеми. Приетите със ЗДБРБ за 2003 г. средства са в размер на 31 051.1 хил. лв., по 

уточнен план 25 360.9  хил. лв. , а отчетените към 31.12.2003 г. са 21 734.2 хил. лв. или  70% 

спрямо ЗДБРБ за 2003 г. 
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9 АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА  

 
Сметната палата е независим държавен орган за външен одит на всички бюджетни и други 

публични средства и дейности в страната. Основната й задача е да допринася за доброто 

управление на бюджетните и другите публични средства, както и да предоставя на Народното 

събрание надеждна информация за използването на средствата, съгласно принципите за 

законосъобразност, ефективност, ефикасност и икономичност и за достоверно отчитане на 

изпълнението на съответните бюджети. Сметната палата  извършва независим одит на бюджета и 

на други публични средства, с който гарантира общественото доверие при разходването на 

средствата и допринася за осигуряване на стабилно финансово управление в страната. 

Със ЗДБРБ за 2003 г. по бюджета на Сметната палата  са утвърдени приходи в размер на   

8 025.1 хил. лв.  

Разходите за 2003 г. по отчет са общо 7 738.5 хил. лв. или 96.4 % спрямо утвърдения 

бюджет, от които за текущи разходи - 7 409.6 хил. лв., и  за капиталови разходи – 328.9 хил. лв. 

На основание чл.34, ал.3 от Закона за устройство на държавния бюджет (ЗУДВ), са 

извършени вътрешни компенсирани промени по бюджета на Сметната палата в размер на      

462.0 хил. лв. 

През отчетната година са осигурени условия за оптималното функциониране на 

институцията за изпълнение на специфичните й функции съгласно Закона за Сметната палата. 
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10 АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ 
НАДЗОР 

 
Комисията за финансов надзор е създадена със Закона за комисията за финансов надзор, в 

сила от 1 март 2003 г. като независим от изпълнителната власт специализиран държавен орган и 

отчита дейността си пред Народното събрание. 

Към 31.12.2003 г. Комисията за финансов надзор реализира собствени приходи в размер 

на  1 539.1 хил.лв., като преизпълнението им спрямо уточнения план е 172.68 % .Основно 

преизпълнението на приходите (над планираните) е от таксите събирани от Комисията на 

основание на Тарифа за таксите. 

С отчетените разходи за 2003 г. в размер на 3 572.3 хил.лв., които са с 272.5 хил.лв. по-

малко от планираните, комисията осъществява своите основни дейности по: 

- Регулиране на пазари на ценни книжа, Централния депозитар, инвестиционните и 

управленските дружества, физическите лица, които по договор непосредствено 

извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации, публичните 

дружества и др., съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа; 

- Надзор и регулиране на дейността на застрахователите, застрахователните брокери и 

застрахователните агенти съгласно Закона за застраховането и на 

здравноосигурителните дружества съгласно Закона за здравното осигуряване; 

- Надзор на дейността на дружествата за допълнително социално осигуряване и 

управляваните от тях фондове съгласно Кодекса за социално осигуряване; 

- Надзор на дейността на дружествата със специална инвестиционна цел съгласно 

Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. 

С предоставените средствата по бюджета на Комисията за финансов надзор за 2003 г. са 

постигнати основните цел, ръководещи нейната дейност: 

- защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица;  

- осигуряване на стабилност; 

- прозрачност и доверие във финансовите пазари. 

Тези цели са постигнати чрез контрола, който Комисията за финансов надзор упражнява 

върху всички участници в небанковия финансов сектор, както и чрез предоставянето на 

информация за дейността им на обществото. 
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11 АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО 
ОСИГУРЯВАНЕ 

Собствените приходи в бюджета на социалното осигуряване към 31.12.2003 г. възлизат на 

2 953 593.2 хил. лв., което представлява 97.9% от годишния план на приходите по Закона за 

бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2003 г. Приходите от осигурителни 

вноски са 2 906 977.8 хил. лв. и формират 98,4% от собствените приходи, като от работодателите 

са 75.6%, а личните вноски – 19.4%.  

През 2003 г. разходите са в размер на 3 861 793.8 хил. лв. Изпълнението на разходите 

спрямо заложените в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване е 97.6%.  

За изпълнение на основната си политика по изплащане на пенсиите през 2003 г. са 

разходвани 3 159 280.5 хил. лв. или 81.8% от общия размер на разходите. 

Управлението на социално-осигурените рискове е свързано с изплащане на обезщетения 

на различни основания от Кодекса за социално осигуряване /основно разходите за обезщетения 

при временна неработоспособност и разходите за обезщетения при безработица/. За целта са 

разходвани общо 655 273.6 хил. лв., в т.ч. и разходите за здравноосигурителни вноски за 

пенсионерите, за безработните лица и за децата до 18-годишна възраст. 

Изплатените парични обезщетения и помощи за домакинствата са 465 370.3 хил. лв.(12% 

от общите разходи), от тях за обезщетения и помощи за безработица - 111 749 хил. лв. Здравните 

осигуровки  за пенсионери, безработни и деца до 18 год. са в общ размер 189 903.4 хил. лв.  

Поддържането на административния капацитет на НОИ е свързано с осигуряване на 

достатъчна издръжка, материална база и средства за работни заплати. Административните 

разходи за поддръжка на системата на ДОО са в размер на 46 163.4 хил. лв.(86,2% от заложеното 

в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2003 г.), в т.ч. разходи за 

издръжка 13 021.1 хил.лв., лихви по заема от Световната банка 1 038.4 хил.лв., разходи за 

членски внос и участие в Международната асоциация по социално осигуряване в размер на 58,8 

хил. лв. За заплати на персонала, нает по трудово правоотношение, са изплатени 21 034.9 хил. 

лв., в т.ч. за допълнително материално стимулиране по чл.110, ал.11 от Кодекса за социално 

осигуряване - 5 667.3 хил. лв. Разходите, свързани с управлението на системата на ДОО, 

представляват едва 1.2% от общия размер на разходите за ДОО. 

Получените субсидии от централния бюджет към 31.12.2003 г. са 923 788.9 хил. лв., в т.ч.:  

- за изплащане на социални пенсии, пенсии за особени заслуги към държавата и 

нацията, народни пенсии, индексациите, компенсациите и добавките към тях –         

115 357.9 хил. лв.; 

- за добавки към пенсиите на участниците в Отечествената война – 17 440.1 хил. лв.; 

- за месечни добавки за деца – 162 585.7 хил. лв.; 
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- за еднократни помощи при раждане – 9 177.6 хил. лв.; 

- за месечни добавки по чл. 40 от Закона за защита, рехабилитация и социална 

интеграция на инвалидите – 5 064.3 хил. лв.; 

- за здравноосигурителни вноски, трансферирани към Националната здравно-

осигурителна каса – 183 124.8 хил. лв., в т.ч. за пенсионери – 165 124.8 хил. лв. и за 

деца до 18 годишна възраст - 18 000 хил. лв.; 

- за отбранително-мобилизационна подготовка – 77 хил. лв.; 

- за обезщетения по Закона за отбраната и въоръжените сили на РБългария – 545 хил.лв.; 

- допълнителна субсидия от Централния бюджет за покриване недостига от средства по 

бюджета на ДОО – 427 451.7 хил. лв.; 

- предоставени трансфери за фонд “Условия на труд” и фонд “Рехабилитация и 

социална интеграция на инвалидите” в общ размер 2 500 хил. лв.  

Консолидираният бюджет на ДОО за 2003 г. изпитва недостиг от средства в резултат от 

реформата в социалната област. Този недостиг се финансира от ЦРБ под формата на 

допълнителна субсидия за покриване на недостига от средства, която през 2003 г. е в размер на 

427 451.7 хил. лв.  

Изпълнение на бюджета на Учителския пенсионен фонд 

Приходите по сметката на Учителския пенсионен фонд към 31.12.2003 г. са 21 600.6 хил. 

лв. или 92.8% от планираните. Приходите от осигурителни вноски са 18 781.9 хил.лв. и формират 

87% от общите приходи, а приходите от лихви по държавни ценни книжа са в размер на 2 160.1 

хил. лв. (13.3%).  

Разходите за изплатени пенсии от Учителския пенсионен фонд са в размер на 1 852.7 хил. 

лв., а общите разходи – 1 927.6 хил. лв.  

През разглеждания период са получени погашения по държавни ценни книжа (ДЦК) в 

размер на  7 590.6 хил. лв. Същевременно новозакупените ДЦК са в размер на 6 494.5 хил. лв. 
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12 АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА 
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА 

 
Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2003 г. включва приходи в 

размер на 769 921 хил. лв. и разходи  в размер на 776 013 хил. лв. 

По отчет приходите за годината са в размер на 755 688.2 хил. лв. или 98.2 % спрямо 

годишния размер на  предвидените по Закона за бюджета на НЗОК за 2003 г.  Освен приходите 

от здравноосигурителни вноски в размер на 734 569.3 хил. лв., НЗОК отчита и постъпления от 

лихви по текущи банкови сметки и по срочни депозити в размер на 15 788.4 хил. лв., както и         

5 330.5 хил. лв. приходи от глоби и санкции във връзка със събирането на здравноосигурителни 

вноски и изпълнението на сключените договори с изпълнителите на медицинска помощ. 

Остатъкът по сметки от предходния период е в размер на 762 582.3 хил. лв. 

Разходите по отчет възлизат на 775 039.2 хил. лв., което представлява 99.87% спрямо 

предвидените по Закона за бюджета на НЗОК за 2003 г. и ръст 133% спрямо тези за 2002 г.   

Извършените през 2003 г. разходи са съобразени с предвидените по Закона за  бюджета на 

НЗОК, като най-голям дял от разходите заемат тези за здравноосигурителни плащания –   755 

026.2 хил.лв. или 115.97% спрямо одобрените първоначално и  97.35% от общия размер на 

разходите. Административните разходи (заплати, осигурителни вноски и издръжка) са  по отчет 

20 829.8 хил. лв., което представлява 78.43% спрямо предвидените по закон и 2.88% от общия 

размер на разходите.  

Основен дял в структурата на разходите заемат направените през годината 

здравноосигурителни плащания, разпределени за: първична извънболнична медицинска помощ – 

103 443.8 хил.лв.; специализирана извънболнична медицинска помощ – 82 859.4 хил. лв.; 

стоматологична помощ – 45 589.7 хил. лв.; медико-диагностична дейност – 39 277.4 хил. лв.; 

лекарства за домашно лечение – 270 832.4 хил. лв.; болнична помощ – 213 023.5 хил. лв. 

Най-голям е относителният дял на разходите за лекарствени продукти и консумативи  за 

домашно лечение – 36% от общо усвоените през 2003 г. средства за здравноосигурителни 

плащания. Предвидените първоначално със Закона за бюджета на НЗОК 627 753 хил. лв. за 

здравноосигурителни плащания бяха увеличени със средствата от резерва за непредвидени и 

неотложни разходи  в размер на 73 000 хил. лв., икономии от разходи за издръжка и 49 000 хил. 

лв., с които бе актуализиран бюджета на НЗОК.  Това се наложи преди всичко поради създалите 

се диспропорции и  затруднения с осигуряването на лекарства  и консумативи за домашно 

лечение още през първата половина на 2003 г., тъй като със средства от бюджета за 2003 г. бяха 

разплатени лекарствата за м. ноември и декември 2002 г. Независимо от предприетата политика 

на ограничаване на разходите за лекарства чрез намаляване процента на реимбурсиране на 
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частично платените лекарства и преминаване към частично заплащане на някои напълно 

заплащани лекарствени продукти, се наложи коригиране на първоначалните бюджетни средства 

за лекарства и медицински изделия с цел осъществяване на плащанията до края на годината. 

Предприеха се  действия и законодателна инициатива за изменение и допълнение на Закона за 

бюджета на НЗОК за 2003 г. Общият размер на увеличение на средствата за здравноосигурителни 

плащания, включително икономии от административни разходи и капиталови разходи,  възлиза 

на 127 700 хил. лв. Чрез изменение и допълнение на Закона за бюджета на НЗОК за 2003 г. се 

създаде възможност Националната здравноосигурителна каса да приключи годината без 

неразплатени задължения. 

Националната здравноосигурителна каса заплаща за извършени медицински дейности в 

рамките на одобрените  със Закона за бюджета средства, като на този етап е обхванато изцяло 

заплащането на дейностите в извънболничната помощ.  Все още не постигнато заплащане изцяло 

за дейност, извършена от лечебните заведения за болнична помощ. През 2003 г.  НЗОК заплаща 

за двойно повече клинични пътеки и съответно диагнози  по сравнение с 2002 г., но това 

представлява около 33% от общите разходи за болнична помощ за 2003 г.  Финансирането на 

болничната помощ е най-тежкия и сложен етап от реформата в здравеопазването и нейното 

успешно провеждане изисква  период от няколко години, както е предвидено в Споразумението 

за разпределението на отговорностите между Министерството на здравеопазването и НЗОК. 
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13 АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ  

С оглед изпълнение на заложените приоритети в Стратегията за реформа на българската 

съдебна система и Програмата за нейното изпълнение със ЗДБРБ за 2003 г. по бюджета на 

съдебната власт са одобрени средства в размер на 138 882.8 хил.лв. Със Закона за изменение на 

ЗДБРБ за 2003 г. (Обн. ДВ, бр.60/2003 г. - Решение № 4 на Конституционния съд от 15.04.2003 г.) 

се увеличи бюджета на съдебната власт с 3 000.0 хил. лв.  в частта за Върховен касационен съд, и 

общият размер на разходите възлиза на 141 882.8 хил. лв. 

Заложените приоритети при разработването и изпълнението на бюджета на съдебната 

власт са свързани с: преодоляване изоставането в материалните и кадрови ресурси, с оглед 

гарантиране провеждането на реформата в съдебната система; системното обучение на кадрите, с 

оглед въвеждане и прилагане на европейските стандарти в правораздаването; въвеждане 

автоматизация на съдебните процедури, информационни технологии за обработка на делата и 

връзка между отделните органи на съдебната власт; оборудването и обновяването на материално-

техническите условия за нормален съдебен процес, помещения за охранителния състав, за 

свидетели и участници в наказателните производства. 

Със ЗДБРБ за 2003 г. планираните приходи по бюджета на съдебната власт са в размер на  

45 200.0 хил. лв. Отчетени към 31.12.2003 г. са 64 080.0 хил. лв., с което е постигнато 

преизпълнение в абсолютен размер от 18 880.0 хил. лв., в т.ч. 15 531.8 хил. лв. са приходи от 

дейността на органите на съдебната власт (или 34.36% повече спрямо одобрените със закона). 

Тези показатели са в резултат на измененията и допълненията на Тарифа №1 към Закона за 

държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от 

Министерството на правосъдието. Съгласно чл.2, ал.6 от ЗДБРБ за 2003 г. преизпълнението на 

приходите от дейността на органите на съдебната власт се разпределя по ред, определен от 

Висшия съдебен съвет, които са използвани при съобразяване с приоритетите и етапите на 

съдебната реформа. Съгласно Закона за съдебната власт (ЗСВ) 5% от събираните държавни такси 

от съдилищата, службите по вписванията и съдебно-изпълнителните служби се трансферират за 

фонд “Съдебни сгради” и фонд “Затворни сгради” към Министерството на правосъдието. 

Направените отчисления към 31.12.2003 г. са 3 138.9 хил. лв., които са с 39 % над разчетените 2 

260.0 хил. лв. със закона на база преизпълнение на приходите от съдебни такси.  

За 2003 г. по бюджета на съдебната власт е утвърдена субсидия в размер на 98 942.8 

хил.лв. и 600.0 хил. лв. - резерв за непредвидени и неотложни разходи. Министерство на 

финансите е увеличило субсидията по бюджета на съдебната власт общо с 9 375.0 хил. лв.  в 

изпълнение на: 

- Решение на МС № 578/2003 г. - 6 375.0 хил. лв. средства за реформата в съдебната власт;  
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- На основание чл.35, ал.2 от ЗУДБ - 3 000.0 хил. лв. отпуснат временен безлихвен заем за 

нуждите на Прокуратурата на Р България, трансфериран в субсидия; 

- На основание чл.35, ал.2 и чл.34, ал.3 от ЗУДБ, Министерството на финансите дава 

съгласие преизпълнението на приходите, резервът за непредвидени и неотложни разходи и 

преходният остатък да бъдат усвоени по предложение, направено от ВСС. 

Анализът на отчета към 31.12.2003 г. показва, че най-голям относителен дял от средствата 

заемат разходите за заплати и осигурителни вноски на заетите в съдебната система, като техният 

размер е значително над определените със закона. Това се дължи на реда и основанието, по които 

Висшият съдебен съвет формира средствата за работни заплати – Единният класификатор на 

длъжностите в съдебната администрация за съдебните служители и Таблицата за заплати на 

магистратите, която се ползва за възнагражденията на магистратите. Изпълнението на бюджета 

показва и завишение на изплатените средства на лица, преки участници в съдебното 

производство по нормативно установения ред – служебни защитници, вещи лица, съдебни 

експерти. За капиталовите разходи е отчетено неусвояване на средствата по уточнен план, поради 

дългата и тежка процедура за възлагане на обществени поръчки. 

Бюджетът на съдебната власт за 2003 г. е разчетен за осигуряване на издръжката на 11 780 

щатни бройки (10 729 средногодишни щ.бр.), По отчет към 31.12.2003г. техният брой е 10 276 

щ.бр. (10 094 средногодишни щ.бр.). Незаемането на щатните бройки е в резултат на сравнително 

дългата процедура по назначаването на магистратите и служителите, свързана с централизиран 

конкурс с определяне броя на длъжностите и органите на съдебната власт, за които се отнася. 

При изпълнението на бюджета на съдебната власт продължават трудностите, свързани с 

потребностите от средства за други възнаграждения и плащания за персонала. Увеличаването 

ръста на съдебните производства ангажира по-голям брой участници в правораздавателния 

процес и съответно по-високи потребности за изплащане на възнагражденията на вещи лица, 

служебни защитници, съдебни експерти, съдебни заседатели, свидетели. В разходите за другите 

възнаграждения се включват и средства за обезщетения при прекратяване на трудовите 

правоотношения на заетите в съдебната власт, произтичащи от измененията на Закона за 

съдебната власт. 
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14 АНАЛИЗ НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНИТЕ 
ВИСШИ УЧИЛИЩА 

Със ЗДБРБ за 2003 г. беше определен трансфер за държавните висши училища в размер на 

211 609 хил. лв. Отчетът на изпълнението на трансфера възлиза на близо 104 %. В основната си 

част преизпълнението е формирано от допълнително предоставените с ПМС № 190/02.09.2003 г. 

средства в размер на 7 000 хил. лв. за ремонт на студентски общежития и столове и за закупуване 

на компютърна техника за обучение на студентите.  

Общо разходите на държавните висши училища за 2003 г. възлизат на 345 860 хил. лв. 

Приходите са в размер на 138 280 хил. лв., което е с 26 423 хил. лв. повече от уточнения план. 

Преобладаващата част от тях са приходите от такси за обучение, в т.ч. от платено обучение в 

образователно-квалификационна степен “магистър”.  

Основната част от разходите (270 019 хил. лв.) са свързани с осигуряването на учебния 

процес във висшите училища. От тези разходи 67% (182 101 хил. лв.) са за възнаграждения и 

осигурителни плащания на заетите, 25% (66 296 хил. лв.) са за издръжка и 8% (21 424 хил. лв.) за 

капиталови разходи. Тук са включени и разходите за присъща научна и художествено-творческа 

дейност на висшите училища. С Наредба № 9 от 8.08.2003 г. на министъра на образованието и 

науката за пръв път беше регламентиран механизъм за разпределение на този вид средства между 

висшите училища в зависимост от отчетените резултати, като се очаква през настоящата година 

това да доведе до подобряване на ефективността и отчетността на разходите за научна дейност. 

Друга значителна част са социално-битовите разходи, свързани с дейностите по 

осигуряване на равен достъп до висше образование и здравно обслужване. За 2003 г. тези разходи 

възлизат съответно на 64 577 хил. лв., в т.ч.: за стипендии на студентите и докторантите - 22 927 

хил. лв.; за студентски общежития - 26 289 хил. лв.; за студентски столове -  8 023 хил. лв.; за 

здравно-осигурителни вноски на студентите и докторантите - 7 338 хил. лв. 

Третата основна част от отчетените разходите са свързани с дейностите по участие в 

международни програми и споразумения, получени дарения и помощи от чужбина. За 

изминалата година тези разходи възлизат на 8 655 хил. лв.  



 91

15 АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ВИСШИТЕ ВОЕННИ 
УЧИЛИЩА 

Със ЗДБРБ за 2003 г. общо по бюджета на Министерство на отбраната е одобрен трансфер 

за Висшите военни училища /ВВУ/ в размер на  17 875.0 хил. лв. Разпределението на трансфера 

по ВВУ е, както следва: 

- ВА “Г. С. Раковски”, гр. София – 5 545.0 хил. лв.; 

- НВУ “В. Левски”, гр. Велико Търново – 10 217.0 хил. лв.; 

- ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна – 2 113.0 хил. лв. 

В хода на изпълнението на държавния бюджет по предложение на Министерство на 

отбраната беше завишен трансфера към ВВУ с 3 465.0 хил. лв., от тях за НВУ “В. Левски” – 

3 327.0 хил. лв. Основно средствата бяха предназначени за изплащане на еднократни парични 

обезщетения по чл. 237 от ЗОВСРБ. 

Отчетът на предоставените трансфери към 31.12.2003 г. е в размер на 21 340.0 хил. лв. 

Освен тези средства, за същия период ВВУ са изразходвали и 498.4 хил. лв. от собствените 

приходи. По този начин са отчетени общо разходи в размер на 21 838.5 хил. лв., от тях 17 975.9 

хил. лв. са по функция  “Образование”. 
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16 АНАЛИЗ НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА БЪЛГАРСКАТА 
АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

С бюджета на Българската академия на науките (БАН) се осигурява издръжката на 

академията, като основен център на научно-изследователска дейност в страната, и изпълнението 

поставените й задачи с общонационално значение, свързани с хидрометеорологичните 

наблюдения и изследвания, геофизичните, сеизмичните, ядрените наблюдения и др. 

В изпълнение на разпоредбите на Закона за БАН със ЗДБРБ за 2003 г. беше определен 

трансфер за БАН в размер на 54 405 хил. лв. Допълнително с ПМС № 258/2003 г. бяха 

предоставени 800 хил. лв. за покриване на недостига на текущи разходи. Изпълнението на 

субсидията за 2003 г. е 55 205 хил. лв. или 100% от одобрените средства. 

Разходите на Българската академия на науките през 2003 г. възлизат на 72 533 хил. лв. и са 

с 16% по-високи от уточнения план. Това се дължи на по-високия размер на приходите от 

сключени международни договори.  

Основната част от разходите по бюджета на Българската академия на науките за 2003 г. 

(98.6 %) са отчетени функционално в група “Наука”. Дейностите с най-висок дял в общите 

разходи по бюджета за 2003 г. съгласно дефинираните от БАН програми са свързани с: 

технологичното развитие и изграждането на научно-изследователски потенциал, изследванията 

на земята, атмосферата и хидросферата и изследванията на човека, живата природа и качеството 

на живот. 
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17 АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО 
РАДИО 

На основание чл. 62, т.6 от Закона за радиото и телевизията, Управителният съвет на 

Българското национално радио (БНР) приема бюджета на радиото, като включва в него и 

определената със ЗДБРБ за 2003 г. субсидия в размер на 31 836.2 хил. лв., в т.ч. 300 хил. лв. за 

капиталови разходи и определен норматив за час програма 429 лв. 

В изпълнение на Решение на МС № 628/05.09.2003 г. за утвърждаване на разходите по 

подготовката и произвеждането на изборите за общински съветници и кметове през 2003 г. 

субсидията е увеличена със 100 хил. лв. 

Отчетените приходи са в размер на 1 919.4 хил. лв., което представлява 111.29% 

изпълнение спрямо приходите, определени в началото на 2003 г. (1 724.7 хил. лв.)  и 132.30% 

изпълнение спрямо отчетените приходи за 2002 г.(1 450.8 хил. лв.) Приходите от продажби на 

услуги, стоки и продукция имат най-голям относителен дял (97.89%) от собствените приходите и 

включват основно приходи от реклама, спонсорски съобщения и продуцентски права и концерти. 

По уточнен план общите разходи за реализиране на целите на БНР възлизат на 35 886.2 хил. лв., а 

по отчет са 33 418.1 хил. лв.(93.12% изпълнение).   

Осъществяването на националните цели на БНР е свързано с разходи за подготовка, 

производство и излъчване на 73 523 ч.  радио програма. Планирането на обема радио програма е 

в съответствие с издадените програмни лицензии за радио дейност и включват национални 

програми - ”Хоризонт”, “Христо Ботев”, “Радио България” и 5 бр. регионални програми.  

За 2003 г. заетите щатни бройки са 1 534, а средногодишните щ.бр. – 1 533. Отчетената 

средна брутна работна заплата на персонала, нает по трудови правоотношения, е 5 937 лв. (в т.ч. 

генерален директор и членове на УС) и възлиза на 101.6% спрямо определената по план. 

По отчет разходите за заплати и възнаграждения на персонала са в размер на 9 134.5 хил. 

лв. (120.63% спрямо определените 7 572.1 хил. лв. в началото на година). Увеличението с 1 562.3 

хил. лв. се дължи на отпуснати средства за допълнително материално стимулиране в края на 

годината от икономии по други разходни параграфи. Другите възнаграждения и плащания за 

персонала са в размер на 1 047.0 хил. лв. (62.59% спрямо определените 1 672.8 хил. лв. в 

началото на периода). Намалението с 625.8 хил. лв. е от неосъществени през годината 

предвидените обезщетения за съкращаване на числеността. 

Отчетените за 2003 г. разходи за социални осигуровки са в размер на 3 024.4 хил. лв. или 

109.57%  спрямо определените в началото разходи (2 760.3 хил. лв.). За издръжка на 

националното радио през отчетния период, в т.ч. за подготовка, създаване и излъчване на радио 

програма, са изразходвани средства в размер на 18 374.7 хил. лв. или 54.98% от общите разходи. 
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Най-голям е делът на разходите за изплатени такси за излъчване на радио програма –12 445. 4 

хил. лв., което представлява 67.73% от отчетените за 2003 г. разходи за издръжка на БНР. 

В изпълнение на чл.47, ал.3 от ПМС № 16/2003 г. за изпълнението на държавния бюджет 

на Р България за 2003 г. на БНР не се утвърждава лимит за капиталови разходи с източник на 

финансиране собствени бюджетни средства. Предвидените средства за капиталови разходи за 

2003 г. са в размер 2 859.9 хил. лв., от които 300 хил. лв. от субсидията за капиталови разходи. 

Отчетените капиталови разходи са в размер на 1 819.3 хил. лв., в т.ч. 300 хил. лв. от субсидия 

(63.62% изпълнение спрямо определените по план). Средствата са усвоени за извършване на 

основен ремонт, преустройство на материално-техническата база на БНР за излъчване на 

радиопрограмите, придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи. 

Одобрената субсидия за 2003 г. в размер на 31 936.2 хил. лв., в т.ч. 300 хил. лв. за 

капиталови разходи и 100 хил. лв. по РМС № 628/05.09.2003 г.,  е преведена в пълен размер.  
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18 АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА 
ТЕЛЕВИЗИЯ 

На основание чл.62, т.6 от Закона за радиото и телевизията, Управителният съвет на 

Българската национална телевизия (БНТ) приема бюджета й, като включва в него и определената 

със ЗДБРБ за 2003 г. субсидия в размер на 41 061.9 хил. лв. През течение на годината бюджетът 

на Българска национална телевизия е актуализиран от управителния съвет, като в изпълнение на 

Решение на МС № 628/2003 г. за утвърждаване на разходите по подготовката и произвеждането 

на изборите за общински съветници и кметове през 2003 г., субсидията е увеличена с 250.0 хил. 

лв. Освен това, актуализация на бюджета е извършена, като са оптимизирани разходите, 

вследствие от намаления обем на приходите. Във връзка с Данъчно-ревизионен акт № 

26/20.02.2003г. субсидията на БНТ е завишена с 15 317.5 хил. лв. За обновяване на материално-

техническата база е отпусната целева субсидия за дълготрайни материални активи в размер на 5 

000.0 хил. лв. По уточнен план субсидията за 2003 г. е в размер на 61 629.4 хил. лв. 

През последните години се установи тенденция на намаляване на собствените приходи на 

БНТ в резултат на реално установилата се конкуренция на ефирните и кабелни телевизии и  

частните телевизии с национален обхват, които решително се намесиха в преразпределението на 

медийния и особено на рекламния телевизионен пазар за сметка на приходите в БНТ. В 

структурата на собствените приходи най-голям дял имат приходите от реклама – 49.56%, 

следвани от приходите от спонсори – 21.48% и приходите от технически услуги – 9.82%.  

Общите разходи на БНТ по уточнен план са 82 570.2 хил. лв., а по отчет - 76 156.4 хил. лв. 

или изпълнение – 92.23%. От тях за реализиране целите на Българска национална телевизия като 

национален обществен телевизионен оператор – 75 880.4 хил. лв. при определен норматив за час 

програма – 2 511 лв. и за издръжка на почивни бази  - 265.9 хил. лв. Разходите, свързани с 

осъществяването на тези цели, са за подготовка, производство и излъчване на 18 980 часа 

телевизионна програма, в т.ч. от субсидия - 16 350 часа. Обемът телевизионна програма е на база 

издадените програмни лицензии за телевизионна дейност и включват Програма – Канал 1, 

Програма ТВ България и регионална програма. 

Основните специфични разходи, свързани с осъществяване на целите и реализиране на 

програмите на БНТ, са разходите за производството и закупуването на телевизионна програма. 

По отчет тези разходи са 27.65% от общите разходи. За капиталови разходи от собствени 

приходи за 2003 г. са разходвани средства в размер на 3 085.9 хил. лв., в т.ч. за техническо 

обновяване, телевизионно оборудване и универсални апаратни, свързани с дейността на 

телевизията. 
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19 ОБЩОДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ 

По ЗДБРБ за 2003 г. са планирани средства в размер на 135 917.4 хил. лв. По уточнен план 

средствата са в размер на 21 217.8 хил. лв. Разликата между общо планирани средства и уточнен 

план е за сметка на прехвърлени с корекции средства от общодържавните към съответните 

министерства и ведомства, за които са били планирани тези средства. Отчетени  и разходвани са    

8 172.6 хил. лв., а останалите до планираните се отчитат към съответните министерства. С тези 

средства са постигнати следните цели:  

- Функция “Общи държавни служби”, група “Изпълнителни и законодателни органи”: 

субсидиране на политически партии и коалиции, съгласно Закона за политическите партии и 

коалиции - 4 500 хил. лв. по отчет и по уточнен план; 

- Функция “Образование”: отпускане помощ на студенти редовно обучение по държавна 

поръчка за свободно наета квартира – отчетени   413.97 хил. лв.,  при планирани – 800.0 хил. лв.; 

- Функция “Икономически дейности и услуги” в група “Транспорт и съобщения”- 

разпространение на българска телевизионна и радиопрограма ежегодно чрез спътник отчетени са 

1 349.5 хил. лв.,  при планирани - 1 800.0 хил. лв., и в група “Други дейности по икономиката”- 

средства за проучвателни работи и замразяване на атомен реактор ИТР-2000 - 1 909.1 хил. лв. 

отчетени,  при планирани  - 2 000.0 хил. лв.  

Във функция “Общи държавни служби”, група “Изпълнителни и законодателни органи” 

целите са постигнати частично или изцяло с част от планираните средства или са поети от 

бюджетите на съответните министерства и ведомства, както следва за: 

- резерв на средства за държавните служители по Закона за държавните служители и 

Закона за администрацията. Планирани са 3 573.0 хил. лв., а по уточнен план са 2 227.1 хил. лв. 

Средствата са отчетени към съответните ведомства. Изразходваните средства са прехвърлени с 

корекции към министерства и ведомства за създаване на нови структури;  

- средства за атестиране на служителите съгласно Наредбата за атестиране във връзка с 

въвеждането й във всички административни структури от 01.01.2003 г. Средствата са осигурени 

чрез бюджетите на съответните администрации; 

- допълнителни средства за работни заплати на лицата, заемащи ръководни длъжности. 

Планираните средства са в размер на 4 061.5 хил. лв., а по уточнен план са 3 241.5 хил. лв. 

Средствата са отчетени към съответните министерства и ведомства. Те са предвидени за 

заплатите на служители, чиито възнаграждения се определят тримесечно и са извън утвърдените 

средномесечни бюджетни работни заплати на бюджетните организации /министри, народни 

представители и изборни длъжности/. 



 97

20 АНАЛИЗ НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ И 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ИМ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ  

Със ЗДБРБ за 2003 г. се въведе нов принцип на финансиране на общините, чрез разделяне 

на бюджетните дейности на общините - на делегирани от държавата и общински. Финансирането 

на делегираните от държавата дейности се осигури със средства от преотстъпен данък върху 

доходите от физическите лица и обща допълваща субсидия, а общинските дейности - от местни 

данъци, такси, неданъчни приходи и обща изравнителна субсидия. Финансовата децентрализация 

беше стартирана през 2003 г. с непълен финансов ресурс за издръжка на делегираните от 

държавата дейности,  но в края на годината държавата осигури с допълнителни средства изцяло 

стандартите за издръжка на делегираните от държавата дейности. 

Първоначалният разчет на собствените приходи в консолидираната фискална рамка за 

2003 г. на основата, на която е приет ЗДБРБ за 2003 г., е в размер на 1 205 215.5 хил. лв., от които 

преотстъпен данък по Закона за облагане на доходите на физическите лица (ЗОДФЛ) - 697 783.6 

хил. лв. и прогноза за местни данъци, такси и неданъчни приходи - 507 431.9 хил. лв. 

Общинските съвети са утвърдили по общинските бюджети  приходи в размер на 1 279 772.0 хил. 

лв., от които за делегираните от държавата дейности - 697 784.7 хил. лв. и за общинските 

дейности - 581 987.3 хил. лв. Увеличението в размер на 74 556.5 хил. лв., спрямо разчетите по 

консолидираната фискална рамка за общинските бюджети, е основно от местни данъци, такси и 

неданъчни приходи. Изразено в процент увеличението спрямо разчета е 6.2 %. 

Отчетените приходи към 31.12.2003 г. по общинските бюджети възлизат на 1 419 001.4 

хил. лв. или с 213 785.9 хил. лв. в повече от прогнозата, което е 17.7%. По-голямата част от 

преизпълнението в размер на 183 909.0 хил. лв. е от местни данъци, такси и неданъчни приходи.  

ЗДБРБ за 2003 г. утвърждава бюджетните взаимоотношения на общините с централния 

бюджет в размер на 385 891.9 хил. лв., от които обща допълваща субсидия  - 270 891.9 хил. лв., 

обща изравнителна субсидия - 15 000.0 хил. лв. и целева субсидия за капиталови разходи - 100 

000  хил. лв. Към 31.12.2003 г. уточнените бюджетни взаимоотношения на общините са в размер 

на   629 783.5 хил. лв., от които обща допълваща субсидия - 488 080.8 хил. лв., обща 

изравнителна субсидия - 25 913.9 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи - 116 033.5 

хил. лв. и възстановени  субсидии (вноски) в централния бюджет – (244.8) хил. лв. 

С направените през годината промени са увеличени бюджетните взаимоотношения на 

общините с централния бюджет в размер на 245 104.0 хил. лв., от които обща допълваща 

субсидия - 217 635.0 хил. лв., обща изравнителна субсидия - 10 938.5 хил. лв. и целева субсидия 

за капиталови разходи - 16 530.5 хил. лв. Основните промени на бюджетните взаимоотношения 

на общините с централния бюджет (ЦБ) за 2003 г. са: 
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Обща допълваща субсидия:  

- по ПМС № 96/25.04.2003 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 

специализираните болници за долекуване и продължително и активно лечение за общински 

търговски дружества - 1 210.9 хил.лв.; 

- намаление на средствата за финансиране на общинските служби за социално 

подпомагане и здравно осигурителни вноски на социално слаби  в размер на  46 338.5 хил. лв.; 

- по ПМС № 179/11.08.2003 г. и ПМС № 270/19.11.2003 г. за предоставяне на средства от 

централния бюджет за допълване на норматива за текуща издръжка за делегираните от държавата 

дейности - 152 635.3 хил. лв.; 

- по ПМС № 259/07.11.2003 г. за предоставяне на средства от централния бюджет по 

бюджетите на общините за лечебни заведения за болнична помощ - 14 974.8 хил. лв.; 

- по ПМС № 268/17.11.2003 г. за предоставяне на средства от централния бюджет по 

бюджетите на общините (за увеличение на клас квалификация на 0.9%, за предучилищна 

подготовка на 6-год. деца и за  стипендии) -  9 164.9 хил. лв.; 

- по ПМС № 310/ 19.12.2003 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния 

бюджет за финансово подпомагане на общините в размер на 6 689.9 хил. лв.; 

- по ПМС № 322/22.12.2003 г. за изменение и допълнение на ПМС № 40/2003 г. за 

работните заплати в бюджетните организации - 28 989.7 хил. лв. 

През годината са извършени и други промени по бюджетите на общините за сметка на 

целевите средства по ЦБ. За допълнително трудово възнаграждения на персонала, зает в 

системата на народната просвета съгласно §35 от допълните разпоредби на ЗИД на Закона за 

народната просвета (ДВ, бр.36/1998 г.) и в изпълнение на Наредба № 3/1999 г. на министъра на 

образованието и науката в увеличение на общата допълваща субсидия  са осигурени 36 029.1 хил. 

лв. 

На основание ЗДБРБ за 2003 г. и в изпълнение на чл.182, ал.1 и чл.183, ал.1 от Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Р България са предоставени средства по бюджетите на 

общините като обща допълваща субсидия за медицински прегледи и пътни разходи за 

донаборници в размер на 4 110.7 хил. лв. За допълване на недостига от средства за осигурителни 

плащания на държавните служители са предоставени 1 821.1 хил. лв.; за лекарства на ветерани от 

войните - 852.7 хил. лв.; за присъдени издръжки по Наредбата за изплащане от държавата на 

присъдени издръжки – 1 844.2 хил.лв.; за подпомагане дейността на читалища - 804.6 хил. лв.; за 

осигуряване на минимални диференцирани размери на средства за спорт на учащите се -  1 418.0  

хил. лв. 
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Обща изравнителна субсидия: 

- по ПМС № 310/ 19.12.2003 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния 

бюджет за финансово подпомагане на общините в размер на 8 310.1 хил. лв.; 

- по ПМС № 322/22.12.2003 г. за изменение и допълнение на ПМС 40/2003 г. за 

работните заплати в бюджетните организации – 2 628.4 хил. лв. 

Целева субсидия за капиталови разходи: 
- за основен ремонт на дълготрайни материални активи – 1 195 хил. лв.; 

- за изграждане на инфраструктурни обекти –14 942.1 хил. лв.; 

- за придобиване на други нематериални дълготрайни активи - 38.8 хил. лв.; 

- капиталови трансфери за нефинансови предприятия - 354.6 хил. лв. 

При разчет на разходите за общините по закон  в размер на 1 641 815.1 хил. лв., приетите 

от общинските съвети бюджетни разходи са 1 786 454.9 хил.лв., т.е. със 144 639.8 хил. лв. повече. 

Изпълнението на разходите към 31.12.2003 г. е в размер на 2 179 356.0 хил. лв., което е в 

повече спрямо прогнозните разходи по закон с 537 540.9 хил. лв. Тези допълнителни разходи са 

от увеличение на общата допълваща субсидия, общата изравнителна субсидия и целевата 

субсидия за капиталови разходи в размер на 245 104.0 хил. лв., за сметка на преизпълнение на 

собствените приходи - 213 785.9 хил. лв., от трансфери между бюджетни и извънбюджетни 

сметки и друго финансиране – 78 650.4 хил. лв.  

В консолидираната бюджетна програма за 2003 г. капиталовите разходи по общинските 

бюджети, включени в държавния бюджет, са 165 707.7 хил. лв., като се отчита изпълнение в 

размер на 145.15% или с 74 822.5 хил. лв. повече. Преизпълнението се дължи главно на 

капиталови разходи, финансирани от собствени приходи на общините, преизпълнени с около 71 

000 хил. лв., които в консолидираната бюджетна програма са предвидени в размер на 50 000 хил. 

лв. Този извод се формира от данните за изпълнението на капиталовите разходи с източник 

външно финансиране (капиталови разходи на Столична община) в размер на 14 723.2 хил. лв. или 

с 984.5 хил. лв. в по-малко от бюджетната програма за 2003 г., както и от изпълнението на 

капиталовите разходи, финансирани с целева субсидия от централния бюджет, което е в размер 

на около 104 700 хил. лв. или с 4 700 хил. лв. в повече, във връзка с извършени промени в 

бюджетните взаимоотношения на някои общини с централния бюджет. 

По отчет за 2003 г. са извършени капиталови разходи в размер на 34 455.9 хил. лв. за 

делегираните от държавата дейности или 14.32% от общия им размер 240 530.2 хил. лв., като от 

тях капиталовите разходи за делегираните от държавата дейности са в размер на 4 565.7 хил. лв., 

финансирани от собствени бюджетни приходи на общините. За 2003 г. извършените от общините 

капиталови разходи за местни дейности са 206 074.3 хил. лв. или 85.68 % от общия размер на 

капиталовите разходи, включени в отчета на консолидирана бюджетна програма. 
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За създаване на условия за нормално финансиране на бюджетните дейности през 2003 г. 

на определени общини с недостиг на бюджетни приходи се отпуснаха временни безлихвени 

заеми в размер на 925.4 хил. лв., които към 31.12.2003 г. са възстановени.  

Към 31.12.2003 г. общините отчитат неразплатени разходи в размер на 116 860.7 хил. лв., 

от които за държавни дейности - 27 952.8 хил. лв. и за общински дейности - 88 907.9 хил. лв. В 

нарушение на бюджетната дисциплина 61 бр. общини са пренасочили приходи за държавни 

дейности към разходи за общински дейности в размер на 7 986.3 хил. лв. Неразплатените разходи 

за държавните дейности биха били в по-малък размер, ако част от тези общини не пренасочваха 

приходи от държавни дейности за общински разходи и с тези средства си бяха разплатили 

задълженията за държавните дейности. 

Общините приключиха 2003 г. с наличност в размер на 76 684.6 хил. лв., от която по 

срочни депозити - 5 982.0 хил. лв. За 2002 г. наличността е била 34 161.1 хил. лв., а срочните 

депозити -     5 326.5 хил. лв. Наличността по извънбюджетните сметки и фондове на общините 

към 31.12.2003 г. е 33 520.3 хил. лв., а към 31.12.2002 г. - 54 562.5 хил. лв. Намалението от 

21 042.2 хил. лв. се дължи на закриване на извънбюджетни сметки и фондове към бюджетите на 

общините, като извънбюджетната сметка към общинските служби за социално подпомагане, 

специалния фонд за развитието на физическото възпитание и спорта, фонд “Жилищно 

строителство” и извънбюджетната сметка по Закона за общинската собственост.  

Общински приходи 

Утвърдените със ЗДБРБ за 2003 г. постъпления от общински приходи са 507 431.9 хил. 

лв., а по първоначален план, приет на сесии от общинските съвети,  те възлизат на 581 987.2 хил. 

лв. или със 74 555.3 хил. лв. в повече от разчетените по закон. Изпълнението към 31.12.2003 г. 

възлиза на 691 341.0 хил. лв. или преизпълнение -183 909.1 хил. лв.(136.24%) спрямо закона и 

109 353.8 хил. лв. (118.8 %) спрямо първоначалния план. От общите постъпления на общински 

приходи по общинските бюджети към 31.12.2003 г., 206 121.5 хил. лв.(29.8%) са от данъчни 

приходи – данък върху недвижими имоти, данък върху наследствата, данък върху превозните 

средства, данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин, пътен данък и др. 

Разчетените по закон данъчни приходи са в размер на 167 232.4 хил. лв., а по първоначален план 

на общините – 169 962.2 хил. лв. Преизпълнението на данъчните приходи е в размер на 38 873.6 

хил. лв. (123.25%) спрямо закона и в размер на 36 159.3 хил. лв. (121.3%) спрямо първоначален 

план.  

Постъпленията от неданъчни приходи по отчет възлизат на 478 969.0 хил. лв. (69.2 %) от 

общо общинските приходи по отчет към 31.12.2003 г. Разчетените по закон неданъчни приходи 

са в размер на 339 712.3 хил. лв. При съставянето и приемането на общинските бюджети на 

сесии, заложените постъпления от неданъчни приходи нарастват на 410 582.8 хил. лв. или със 70 
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870.5 хил. лв. в повече от първоначално представените от общините разчети. Това бе 

предпоставка още с приемането на общинските бюджети да се формира по тях структурен 

дефицит, т.е. да се одобрят разходи за местните дейности, без да са сигурни постъпленията на 

необходимите за това приходи. В по-голямата си част от този структурен дефицит се формират 

неразплатените разходи в местните дейности в края на годината. Преизпълнението на 

неданъчните приходи в сравнение със закона за 2003 г. е в размер на 138 856.7 хил. лв. или 

140.87%, а в сравнение с приетите бюджети на сесии – 67 986.2 хил. лв. или 116.6%. В голяма 

степен преизпълнението на неданъчни приходи в отделни общини е от приходите от продажба на 

общинско имущество, които имат еднократен характер.  

На второ място в постъпленията по отчет от неданъчни приходи се нареждат приходите от 

продажби на държавно и общинско имущество – 86 796.2 хил. лв., т.е. те заемат относителен дял 

от 18.1% от постъпленията на неданъчни приходи. Разчетените по закон приходи от продажба на 

общинско имущество възлизат на 29 920.0 хил. лв., а по бюджетите от сесии – 54 770.9 хил. лв. 

или с 24 850.9 хил. лв. повече. Постъпленията от продажби на общинско имущество са 

преизпълнени с 56 876.2 хил. лв. (290.1%  в сравнение със закона), а спрямо разчетите от сесии – 

с 32 025.2 хил. лв. (158.5 %). 

На трето място по обем в общинските приходи по отчет към 31.12.2003 г. са 

постъпленията от дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми – 6 650.5 хил. лв. (1.0 

%). Утвърденият разчет по закон за този вид приходи е 487.2 хил. лв., а по бюджетите от сесии - 

1 442.2 хил. лв. Преизпълнението на постъпленията от дарения и помощи спрямо закона е 6 163.3 

хил. лв. а спрямо разчета от сесия – 5 208.3 хил. лв. 

Разходи по функции 

Функция “Общи държавни служби” 

Делегирана от държавата дейност 

В група “Изпълнителни и законодателни органи” със ЗДБРБ за 2003 г. са предвидени       

156 448.6 хил. лв. За делегираната от държавата дейност “Общинска администрация” са 

определени 130 202.6 хил. лв., от които 116 673.2 хил. лв. за заплати и възнаграждения за 

персонала по трудови и служебни правоотношения, други възнаграждения и плащания за 

персонала и осигурителни плащания за 20 004 щ. бройки. За капиталови разходи предвидените 

средства са 13 529.4 хил. лв. По първоначален план по бюджетите на общините за 2003 г. са 

разчетени средства за заплати и възнаграждения за персонала по трудови и служебни 

правоотношения, други възнаграждения и плащания за персонала и осигурителни плащания, 

които са в размер на 116 673.4 хил. лв. и за капиталови разходи - 9 309.4 хил. лв.  

Усвоените средства за заплати и възнаграждения за персонала по трудови и служебни 

правоотношения, други възнаграждения и плащания за персонала и осигурителни плащания по 
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отчета за изпълнението на общинските бюджети за 2003 г. са в размер на 126 511.4 хил. лв. или в 

повече  от  предвидените със закона 9 838.2 хил. лв. (108.4 %).  

Увеличението от 8.4% за заплати и възнаграждения за персонала по трудови и служебни 

правоотношения и осигурителните плащания е в резултат на предоставените допълнително 4 

908.1 хил. лв. за изплащане през м. декември на еднократно допълнително възнаграждение в 

размер до 50% от месечната брутна работна заплата на персонала в изпълнение на ПМС № 322 

/2003 г. за изменение и допълнение на ПМС № 40/2003 г. за работната заплата в бюджетните 

организации и дейности за 2003 г. Останалите средства до 9 838.2  хил. лв. са за изплащане на 

обезщетения за неизползван годишен отпуск на кметовете на общини и кметства, поради 

изтичане на мандата им. Допълнителните средства са осигурени предимно от предоставените 

средства на общините от компенсираното преизпълнение на преотстъпените данъци по ЗОДФЛ. 

На основание чл.6, ал. 2 от ПМС № 40/2003 г. за работната заплата в бюджетните 

организации и дейности общинските съвети по предложение на кметовете на общините са 

приели със свои решения да дофинансират 316.5 щатни бройки в делегираната държавна дейност 

“Общинска администрация”. За целта по първоначален бюджет са осигурени 7 807.3 хил. лв. за 

заплати и възнаграждения за персонала по трудови и служебни правоотношения, други 

възнаграждения и плащания за персонала и осигурителни плащания,. По отчет за 367.5 щатни 

бройки усвоените средства са в размер на 7 073.4 хил. лв. или 90.6 %.  

Местни дейности 

Като местна дейност в група “Изпълнителни и законодателни органи” се предвиждат 

средствата за издръжка на дейност “Общинска администрация” и дейност “Общински съвети”. 

Със ЗДБЗБ  за 2003 г. са разчетени средства в размер на 26 246.0 хил. лв. за издръжка на 

дейност “Общинска администрация”. По първоначален план, приет с бюджетите на общинските 

съвети, са предвидени средства за дейността в размер на 79 389.6 хил. лв., от които за издръжка - 

66 535.7 хил. лв. или със 153.5% повече от закона, за капиталови разходи -10 598.7 хил. лв. и за 

стипендии, други помощи по решение на общинските съвети и разходи за членски внос и участие 

в неправителствени организации - 2 252.2 хил. лв.  

За дейност “Общински съвети” по първоначален план са предвидени 4 156.9 хил. лв. за 

възнагражденията и осигурителните плащания на председателите на общинските съвети и на 

общинските съветници и за издръжка дейността на общинските съвети. 

Усвоените средства за издръжката на дейност “Общинска администрация” по отчета за 

изпълнението на общинските бюджети за 2003 г. са в размер на 79 906.7 хил. лв. или 304.5 % 

спрямо закона и 119.9% спрямо първоначалния план. За дейност “Общински съвети” са усвоени 

общо 3 965.3 хил. лв. или 95.4 % от предвидените по първоначален план. 
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 Функция “Образование” 

Предвидените със ЗДБРБ средства за финансиране на делегираните от държавата 

дейности и за местните дейности са в размер на 773 014.3 хил. лв., от които за заплати и 

възнаграждения за персонала, други възнаграждения и плащания за персонала, осигурителни 

вноски, издръжка и стипендии 718 857.7 хил. лв.и за капиталови разходи 54 156.6 хил. лв.  

По първоначален план по бюджетите на общините са предвидени средства общо в размер 

на 726 062.4 хил. лв., от които за заплати и възнаграждения за персонала, други възнаграждения и 

плащания за персонала, осигурителни вноски, издръжка и стипендии 710 700.4 хил. лв. и за 

капиталови разходи 15 362.0 хил. лв. Общият размер на извършените разходи за финансиране на 

делегираните от държавата дейности и за местните дейности е 843 080.9 хил. лв. съгласно отчета 

за изпълнение на общинските бюджети. Спрямо закона общото изпълнение е 109.1% и съответно 

115.0% към първоначалния план. За заплати и възнаграждения за персонала, други 

възнаграждения и плащания за персонала, осигурителни вноски, издръжка и стипендии са 

отчетени разходи в размер на 826 723.7 хил. лв. или 115.0% спрямо закона и 116.3% спрямо 

първоначалния план. За капиталови разходи са отчетени разходи за 16 357.2 хил. лв. или 30.2% 

спрямо закона и 106.5 % спрямо първоначалния план.  

Общият размер на неразплатените разходи по общинските бюджети за функция 

“Образование” (за делегираните от държавата дейности и за местните дейности), е в размер на       

29 562.1 хил. лв. 

Делегирани от държавата дейности 

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 г., са определени общо 

разходи в размер на 684 328.6 хил. лв. За заплати и възнаграждения за персонала, осигурителни 

вноски, издръжка и стипендии са предвидени 630 172.0 хил. лв., за капиталови разходи 54 156.6 

хил. лв. Средствата са разчетени на основание РМС № 612/2002 г. за разделение на дейностите, 

финансирани чрез общинските бюджети на държавни и общински и определянето на стандарти 

за численост на персонала и стандарти за издръжка на държавните дейности през 2003 г.  

По първоначален план на общинските бюджети разчетените средства общо са в размер на 

641 711.8 хил. лв. или с 42 616.7 хил. лв. по-малко Разчетените средства за заплати и 

възнаграждения за персонала, осигурителни вноски, издръжка и стипендии са 630 619.9 хил. лв., 

т.е. с 448 хил. лв. повече от средствата по закон, което представлява увеличение на разходите с 

0,07%. За капиталови разходи разчетените средства са 11 091.9 хил. лв. (43 064.7 хил.лв. по-

малко). 

По отчета за изпълнението на общинските бюджети за 2003 г. са усвоени общо 752 780.4 

хил. лв., спрямо закона усвоените средства са 110.0%, а спрямо първоначалния план са 117.3 %. 

За заплати и възнаграждения за персонала, други възнаграждения и плащания за персонала, 
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осигурителни вноски, издръжка и стипендии са усвоени 739 964.8 хил. лв., което е 117.4 % 

спрямо закона и 115.3% спрямо първоначалния план. Капиталовите разходи по отчет възлизат на 

12 815.6 хил. лв., което е 23.7% спрямо закона и 115.5% спрямо първоначалния план.  

Увеличените размери на разходите за заплати и възнаграждения за персонала, други 

възнаграждения и плащания за персонала, осигурителни вноски, издръжка и стипендии във 

функция “Образование” са в резултат на предоставените след приемането на ЗДБРБ за 2003 г. 

допълнителни средства.  На основание чл. 9, ал. 4 от ЗДБРБ за 2003 г. за покриване недостига на 

средства за допълване на норматива за текуща издръжка до сто на сто за делегираните от 

държавата дейности за 2003 г., и в изпълнение на ПМС № 179/2003 г. и ПМС № 270/2003 г. са 

предоставени допълнително средства  в размер на 50 708.1 хил. лв. От целевите разходи по 

централния бюджет за 2003 г., на основание § 35 от Закона за народната просвета, за 

допълнително трудово възнаграждение на персонала, зает в системата на народната просвета, са 

предоставени средства в размер на 36 029.1 хил. лв., в т. ч. 2 144.0 хил. лв. по ПМС № 268/2003 г. 

В изпълнение на ПМС № 268/2003 г. са предоставени допълнително средства в размер на    

9 164.9 хил. лв. за осигуряване на  необходимите средства за заплати и осигурителни плащания, 

за подготовка на децата за училище една година преди постъпването им в първи клас и за 

стипендии на учениците от средното образование.  

Предоставени са допълнително средства в размер на 3 831.8 хил. лв. по ПМС № 310/2003 

г. за разплащане на просрочени задължения за заплати и осигурителни вноски, стипендии и 

41.1% от неразплатените разходи за електроенергия към 30.11.2003 г. 

В изпълнение на ПМС № 322/2003 г. за изменение и допълнение на ПМС № 40/2003 г. за 

работната заплата в бюджетните организации и дейности са предоставени допълнително 22 172.3 

хил. лв. за изплащане през м. декември на еднократно допълнително възнаграждение в размер до 

50% от месечната брутна работна заплата на персонала, зает в системата на народната просвета. 

Във връзка с извършените корекции, по бюджетите на общините са предоставени 

допълнително средства от централния бюджет в размер на 121 844.1 хил. лв., което представлява 

увеличение на разходите с 19.4 % от средствата по закон. 

Направените разходи за заплати и осигурителни плащания на персонала зает в системата 

на народната просвета, за издръжка на учениците в основното и средното образование, за 

издръжка на 6-годишни деца в предучилищна полудневна подготовка, са извършени на база 

следните натурални показатели: 124 939 щатни бройки (щ.бр.) на персонала, зает в системата на 

народната просвета при 125 100 щ. бр. по закон, което представлява намаление на числеността на 

персонала с 161 щ. бр.; 805 239 ученика при 836 345 ученика по закон, което представлява 

намаление с 31 106 ученика; 59 674 деца в предучилищна полудневна подготовка, въведена през 

учебната 2003/2004 г. Разходите за заплати и осигурителни плащания на персонала, зает в 
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дейност “Целодневни детски градини”, са отчетени при 167 865 деца в ЦДГ, в това число 47 383 

бр. деца в предучилищна полудневна подготовка в детските градини, при 181 049 деца в ЦДГ, по 

първоначален план на общинските бюджети, което представлява намаление с 13 184 деца.  

За делегираните от държавата дейности извършените разходи за заплати и осигурителни 

плащания на персонала, зает в системата на народната просвета, представляват 80.4 % от общите 

разходи, за издръжка - 18.3 % и за стипендии - 1.3%. 

Неразплатените разходи по общинските бюджети за заплати, осигурителни плащания, 

издръжка и стипендии  към 31.12.2003 г., са в размер на 16 030.3 хил. лв., в т.ч. 5 602.2 хил. лв. за 

заплати. С първоначалния план по бюджетите на общините са осигурени 3 851.3 хил. лв. за 

дофинансиране на делегираните от държавата дейности във функция “Образование”. По отчета 

за изпълнението на общинските бюджети за 2003 г. усвоените средства за дофинансиране са в 

размер на 9 104.8 хил. лв. или 236.4 % спрямо първоначалния план.  

Местни дейности 

Съгласно ЗДБРБ за 2003 г. и в изпълнение Закона за общинските бюджети и РМС № 

612/2002 г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на държавни и 

общински, за местните дейности на функция “Образование” са определени разходи за заплати, 

осигурителни плащания и издръжка на местните дейности в размер на 88 685.7 хил. лв.  

По първоначален план на общинските бюджети тези разходите са в размер на 84 350.6 

хил. лв., от които за заплати и възнаграждения за персонала, други възнаграждения и плащания 

за персонала, осигурителни вноски, издръжка и стипендии  80 080.5 хил. лв., което представлява 

с 10% по-малко от предвидените средства по закон, и за капиталови разходи 4 270.1 хил. лв. 

Извършените разходи съгласно отчета за изпълнение на общинските бюджети за 2003 г. са 

в размер на 90 300.5 хил. лв. Усвоените средства за заплати и възнаграждения за персонала, 

други възнаграждения и плащания за персонала, осигурителни вноски, издръжка и стипендии са 

в размер на 86 758.9 хил. лв. Към разходите по закон изпълнението е 97.8 %. Към разходите по 

първоначален план изпълнението 108.3%. Усвоените капиталови разходи по отчет са 3 541.6 хил. 

лв. или 82.9% спрямо първоначалния план. 

Неразплатените разходи по общинските бюджети за заплати, осигурителни плащания, 

издръжка и стипендии за местните дейности са в размер на 13 531.8  хил. лв.  

Функция “Отбрана и сигурност” 

Решение на МС № 612/2002 г., с което бяха определени стандарти за численост на 

персонала и нормативи за издръжка на държавните дейности, финансирани чрез общинските 

бюджети, е резултат от съвместната дейност на работни групи с участници от съответните 

министерства, Националното сдружение на общините в Р България и Министерството на 



 106

финансите. Съгласно него функцията е изцяло делегирана държавна дейност и средствата бяха 

предоставени на 100 % по бюджетите на общините. 

Делегирани от държавата дейности 

Отчетът на национално ниво на общините за функцията е 12 764.1 хил. лв. при одобрени 

със ЗДБРБ за 2003 г. 10 250.3 хил. лв. В тази функция се отчитат фактически разходваните и 

предоставяни от Министерството на финансите като обща допълваща субсидия средства за пътни 

разходи и медицински прегледи на наборниците. Неразплатените разходи са в размер на 207.8 

хил. лв. Дофинансирането на функцията е в размер на 562.4 хил. лв. 

Местни дейности 

Общинското финансиране е в размер на 10 306.3 хил. лв. и е основно за общинските звена 

за охрана и опазване на обществения ред. 

Функция “Здравеопазване” 

В изпълнение на ЗДБРБ за 2003 г. заплатите и осигурителните плащания на заетите в 

отрасъл здравеопазване бяха осигурени на 100 %, а субсидиите за здравна дейност и медицинска 

помощ на регистрираните по ТЗ или по Закона за кооперациите общински лечебни заведения за 

болнична помощ, бяха в размер на 50%. В изпълнение на ЗДБРБ за 2003 г. през годината 

средствата за субсидиите бяха предоставени в размер на 100 %., като. средствата за 

здравеопазване са в размер на 144 173.2 хил. лв., а по отчета е 217 018.7 хил. лв. Тук са отчетени 

и средствата за реимбурсиране лекарствата на ветераните от войните, които се предоставят като 

обща допълваща субсидия на общините. Неразплатените разходи общо за функцията са 5 075.0 

хил. лв. 

Делегирани от държавата дейности 

Като делегирани от държавата дейности за 2003 г. се финансираха със субсидии за здравна 

дейност и медицинска помощ лечебните заведения за болнична помощ, регистрирани като 

търговски дружества. При разчетени със закона 68 951.1 хил. лв. за субсидии, са отчетени 

165 606.8 хил. лв. Други държавни дейности са заплатите и осигурителните плащания на 

персонала в детските ясли и на заетите в ученическото и детското здравеопазване, които 

обслужват не само общинските заведения, но и тези на републиканско финансиране. 

Неразплатените разходи са в размер на 2 834.5 хил. лв.  

Дофинансирането на функцията е в размер на 6 432.8 хил. лв., в т. ч. капиталови разходи – 

754.7 хил. лв., субсидии за здравна дейност и медицинска помощ – 4 582.4 хил. лв. и др. 

Местни дейности 

Финансирането на местните дейности е в размер на 17 027.6 хил. лв. Това са основно 

издръжката на детските ясли и субсидии за здравна дейност и медицинска помощ на Болниците 
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за долекуване и рехабилитация, както и финансирането на Центровете по наркомания.. 

Числеността е 580 бр., а неразплатените са в размер на 2 240.5 хил. лв. 

Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 

Делегирани от държавата дейности 

Във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” за делегираните от 

държавата дейности със ЗДБРБ за 2003 г. са предвидени общо разходи в размер на 88 805.9 хил. 

лв., от които за здравно осигурителни вноски за лица с право на социално подпомагане - 20 000.0 

хил. лв., за заплати и възнаграждения за персонала по трудови и служебни правоотношения - 45 

124.2 хил. лв.,   други възнаграждения и плащания за персонала и осигурителни плащания за 

12005 щ. бр.- за издръжка 20 781.6 хил. лв. и за капиталови 2 900.0 хил. лв. 

По първоначален план по бюджетите на общините за 2003 г. са разчетени общо средства в 

размер на 87 264.9 хил. лв. За заплати и възнаграждения за персонала по трудови и служебни 

правоотношения, други възнаграждения и плащания за персонала и осигурителни плащания -       

64 336.4 хил. лв., за издръжка  - 20 733.5 хил. лв. и за капиталови разходи – 742.7 хил. лв. 

От функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” дейност “Социални помощи и 

обезщетения” за 2003 г. премина на финансиране по бюджета на Министерство на труда и 

социалната политика. От утвърдените със ЗДБРБ за 2003г. средства за делегирани от държавата 

дейности в областта на социалните дейности са в размер на 88 805.9 хил. лв. (28 921.8 хил. лв. са 

за общинските служби за социално подпомагане и 36 984.1 хил. лв. за заведения за социални 

услуги). 

На основание чл.34, ал.1 от ЗУДБ и в изпълнение на ПМС № 179/2003 г. за предоставяне 

на средства от централния бюджет за 2003 г. за покриване недостига на средства за допълване на 

норматива за текуща издръжка за делегираните от държавата дейности за 2003 г. и за 

специализираните болници за долекуване и продължително лечение и за активно лечение – 

общински търговски дружества, бяха отпуснати средства за дейност “Дирекции за социално 

подпомагане” в размер на 1 859.8 хил. лв.  

Във връзка с изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане и на Закона за 

здравното осигуряване и в изпълнение на чл.чл. 64 и 67 от ПМС № 16/2003 г., от бюджетите на 

общините към бюджета на Министерство на труда и социалната политика на база взаимно 

подписани протоколи между министъра на труда и социалната политика и кметовете на 

общините преминаха следните натурални и стойностни показатели: численост на персонала - 

5623 щ.бр. и средствата в размер на 46 338.5 хил. лв. От посочената сума 18 163.8 хил. лв. са за 

здравно осигурителни вноски на социално слаби лица по чл. 40 от ЗОВ. Останалите средства са 

за работни заплати, социални осигуровки и издръжка на персонала на общинските служби за 

социално подпомагане. В следствие на направените корекции по бюджетите на общините към 
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31.12.2003 г. като уточнен план в общинските бюджети останаха средства в размер на 882.8 хил. 

лв. Средствата са за общини, в които съгласно подписаните протоколи останаха щатни бройки от 

общинските служби за социално подпомагане – общо 59 бр., а също така и за общини, които бяха 

изплащали здравно осигурителни вноски на лица с право на социално подпомагане до момента 

на подписване на споразумителните протоколи. Към 31.12.2003 г. общините са изплатили 

здравно осигурителни вноски на лица с право на социално подпомагане в размер на 2 617.5 хил. 

лв., което се дължи на покриване на стари задължения за 2002 г. 

За заплати и осигуровки на персонала, нает по различни програми за временна заетост на 

МТСП към 31.12.2003 г., са изразходвани средства в размер на 84 893.9 хил.лв., като средствата 

се осигуряват изцяло от бюджета на МТСП и се предоставят по бюджетите на общините под 

формата на трансфери. Средствата са за 52174 бр.наети лица по различните програми. 

По ЗДБРБ за 2003 г. за делегирани от държавата дейности - Заведения за социални услуги, 

одобрените средства за заплати, социални осигуровки и текуща издръжка са в размер на 36 984.1 

хил. лв., а по първоначален план 36 854.4 хил. лв. От средствата по закон 15 330.0 хил. лв. са за 

заплати и възнаграждения на персонала при отчет към 31.12.2003 г. - 15 419.6 хил. лв. Разликата 

от 89.6 хил. лв. е следствие корекции във връзка с промяна на средните работни заплати. 

Средствата за издръжка на заведенията по закон (50 %) са в размер на 15 709.3 хил. лв., а 100% – 

31 418.6 хил. лв. По отчет към 31.12.2003 г. изразходваните средства за издръжка са в размер на 

24 545.9 хил. лв. или икономия от 6 872.7 хил. лв., която се дължи на завишени стандарти за 

издръжка в някои от домовете за социални услуги и от неразкрита мрежа. При одобрена със 

закона численост от 6323 щ. бр., към 31.12.2003 г. са заети 6233 щ. бр. или 90 незаети бройки. 

По първоначален план за заведенията за социални услуги е предвидено дофинансиране в 

размер на 705.1 хил. лв., а по отчет към 31.12.2003 г. са изразходвани 2 446.7 хил. лв. за заплати, 

социални осигуровки и издръжка на допълнителна численост -13 щ. бр. 

Местни дейности 

За местните дейности - домашен социален патронаж, трапезарии, клубове на пенсионера, 

инвалида и др. социални услуги, програми за временни заетост и др., по закон са предвидени 13 

396.3 хил. лв., а по първоначален план 27 259.9 хил. лв.(с 13 863.6 хил. лв. повече). Към 

31.12.2003 г. изразходваните средства са 27 513.4 хил. лв. (с 253.5 хил. лв. повече от 

първоначалния план).  

Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” - Група “Култура” 

При годишен план 54 059.9 хил. лв., в т.ч. 5 800.1 хил. лв. за капиталови разходи, общо за 

дейностите са отчетени 77 122.4 хил. лв., в т.ч. капиталови разходи в размер на 6 854.5 хил. лв. 

Неразплатените разходи са 1 740.6 хил. лв. 
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Делегирани от държавата дейности 

Като държавни дейности за 2003 г. са финансирани читалищата със субсидии за 

организации с нестопанска цел, музеите, художествените галерии, паметници на културата и 

етнографски комплекси с регионален характер и библиотеките с регионално значение. 

Субсидиите за читалищата са в размер на 23 874.9 хил. лв., при разчетени по ЗДБРБ за 2003 г. 

средства в размер на 50 % от субсидиите – 12 833.7 хил. лв. Субсидираната численост е 5 332 бр. 

Общо са отчетени разходи в размер на 39 350.8 хил. лв., в т.ч. капиталови разходи – 2 406.0 хил. 

лв. През 2003 г. се предоставиха допълнително средства за ремонт на читалищата под формата на 

обща допълваща субсидия. Неразплатените разходи са 572.9 хил. лв. 

Дофинансирането е в размер на 2 205.9 хил. лв., в т.ч. за капиталови разходи 928.1 хил. лв. 

Местни дейности 

На местно финансиране през 2003 г. са били театрите, оперите, оркестрите, музеите с 

местен характер, радиотранслационните възли, обредните домове и зали, зоопарковете, 

библиотеките, както и  др. дейности към културата. При план 25 038.6 хил. лв. са отчетени 

35 565.7 хил. лв., в т.ч. капиталови разходи - 3 520.5 хил. лв. Финансирани са 732 заведения с 

3 769 бр. численост. Неразплатените разходи са в размер на 1 167.7 хил. лв. 

Функция “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на 
околната среда “ 

Местни дейности 

От местните дейности най-голям относителен дял имат разходите за тази функция, които 

към 31.12.2003 г. възлизат на 399 347.5 хил. лв. (46.2% от всичко разходите за местните 

дейности). Утвърдените разходи за функцията са: по закон – 299 861.4 хил. лв., с първоначалните 

бюджети на общините, приети на сесии - 368 899.2 хил. лв. и по уточнен план към 31.12.2003 г. - 

460 638.8 хил. лв. Изпълнението спрямо първоначално приетите на сесии бюджети е с 30 448.3 

хил. лв.  повече (108.2%), а спрямо уточнения план усвоените средства са с 61291.3 хил. лв. по-

малко (86.7%). Неразплатените разходи са в размер на 36 704.8 хил. лв. 

Функция “Икономически дейности и услуги” 

Местни дейности 

Извършените разходи по функция “Икономически дейности и услуги”, група “Транспорт 

и съобщения” възлизат на 134 280.7 хил. лв. (15.5% от всичко разходи за местните дейности). 

Утвърдените средства за тази цел в първоначалните бюджети на общините, приети на сесии, са в 

размер на 83 306.4 хил. лв., а по уточнен план към 31.12.2003 г. същите възлизат на 142 480.0 хил. 

лв. Изпълнението на разходите спрямо първоначалните бюджети от сесиите е 161.2 %, а спрямо 

уточнения план – 94.2 %. Неразплатените разходи са 9 440.5 хил. лв. 

Разходите по група “Други дейности по икономиката” от функцията към 31.12.2003 г. 

възлизат на 35 371.3 хил. лв., при утвърдени по първоначален бюджет 33 684.7 хил. лв. и по 



 110

уточнен план към 31.12.2003 г. - 36 092.0 хил. лв. Разходваните в повече средства спрямо 

одобрените на сесии са  1 686.6 хил. лв. Спрямо уточнения план към 31.12.2003 г. усвояването на 

средствата по тази група е 98.0%. Неразплатените разходи са в размер на 2 929.9 хил. лв. 
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21 НАЦИОНАЛЕН ФОНД КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

Националният фонд (НФ) към Министерство на финансите е създаден като централен 

съкровищен орган за средствата, отпускани от Европейския съюз на страната по пред-

присъединителните инструменти ФАР, САПАРД и ИСПА. Отговаря за цялостното финансово 

управление на средствата, включително и на националното съфинансиране по програмите. 

Изпълнението на проектите по пред-присъединителните инструменти се извършва от 

Изпълнителни агенции/Агенция САПАРД(по смисъла на съответните финансови меморандуми/ 

споразумения и на Меморандума за създаване на Националния фонд). За целите на отчетността и 

касовото изпълнение всички активи, пасиви, приходи, разходи и операции на Националния фонд 

се третират като отделна консолидационна единица, независимо че Изпълнителните агенции/ 

Агенция САПАРД организационно и юридически са в състава на други министерства и 

ведомства. 

Постъпилите по извънбюджетни сметки на Националния фонд средства по пред-

присъединителните инструменти на Европейския съюз за 2003 г. са 250.71 млн. лв., което е 51% 

от заложените приходи на Националния фонд в консолидирания държавен бюджет, а приходите 

от лихви са 4.9 млн. лв., което е 125% от заложените приходи от лихви. Важно е да се отбележи, 

че скоростта и ритмичността на постъпването на средствата от Европейския съюз в рамките на 

одобрените годишни квоти за България зависи единствено от скоростта и ритмичността на 

усвояване на средствата от Изпълнителните агенции по ФАР и ИСПА/ Агенция САПАРД. От 

държавния бюджет са постъпили 125 млн. лв. или 89% от предвидените.   

Общите разходи по трите пред-присъединителни инструмента, заложени в 

консолидирания държавен бюджет за 2003 г., са 674 млн. лв., като от тях са изразходвани 317 

млн. лв. или 47%. Направените капиталови разходи са 65.9% от общите, разходите за текуща 

издръжка са 30.7%, субсидиите 3.1% и разходите за заплати 0.3%. 

Разходите се разпределят по пред-присъединителните инструменти както следва: 

Програма ФАР 
Изразходвани са 202.11 млн. лв. представляващи 64% от общите разходи. Основната цел на 

програмата е укрепване на българските институции, хармонизиране на българското 

законодателство с това на ЕС, икономическо и социално сближаване и стимулиране на 

трансграничното сътрудничество. Значителен дял от разходите по програма ФАР в размер на 

17% или 35.07 млн. лв. заемат вноските на Р България за участие в програмите и агенциите на 

Европейския съюз; 
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Програма САПАРД 

Изразходвани са 70.13 млн. лв. или 22% от общите извършени разходи. Основната цел на 

програмата е подобряване на ефективността на земеделското производство и насърчаване на 

конкурентноспособен хранително-преработвателен сектор, чрез по-добра пазарна и технологична 

инфраструктура и стратегическа инвестиционна политика, насочени към достигане на 

Европейските стандарти и устойчиво развитие на селските райони; 

Програма ИСПА 

Изразходвани са 44.76 мил. лв. или 14% от общите разходи. Области на приложение на 

програмата са предимно големи екологични проекти и проекти в транспортната инфраструктура 

с цел достигане на критериите за присъединяване към Европейския съюз. До момента по 

програмата са платени 44.76 мил. лв., или 4.3% от ресурсите предоставени на разположение на 

страната чрез подписани финансови меморандуми. 



 113

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условия на неблагоприятна външна среда и продължаващ процес на преструктуриране, 

българската икономика отбеляза положителни темпове на развитие и достигна реален ръст на 

БВП за 2003 г. от 4.3%. Следвайки ключовите цели в икономическата програма на 

правителството, България продължи напредъка в постигането на устойчив икономически растеж 

и по-висок жизнен стандарт. В резултат на провежданата икономическа политика, основана на 

принципите на валутния съвет, поддържането на разумна фискална политика и подобряване на 

финансовата дисциплина в държавния сектор, и през 2003 г. се осигури макроикономическа 

стабилност и стимули за растеж на частния сектор, укрепна социалната сигурност и се очерта 

трайна тенденция за намаляване на безработицата в страната. 

През отчетната година бюджетното изпълнение и провежданата фискална политика също 

бе в подкрепа на постигнатата макроикономическа стабилност. Доброто изпълнение на 

бюджетните приходи позволи да се отговори на неблагоприятното развитие на някои 

макроикономически параметри, причинено основно от нарастването на вътрешния кредит и 

изпреварващата тенденция на внос над износа. Увеличаването на дефицита по текущата сметка 

на платежния баланс до 8.5 % от БВП наложи предприемането на компенсиращи мерки за 

редуциране целевото ниво на дефицита по консолидирания бюджет  за постигане на  балансиран 

бюджет за 2003 г. 

Успешното приключване на Бюджет 2003  с излишък в размер на 0.9 млн. лв. в голяма 

степен е в резултат на преизпълнение на бюджетните приходи, което позволи фискалната 

политика да остане достатъчно гъвкава до края на годината, въпреки неблагоприятните 

тенденции на някои макроикономически параметри. В същото време преизпълнението на 

бюджетните приходи по консолидираната фискална програма за 2003 г. над разчетените 

подпомогна усилията на правителството за допълнително финансиране на  редица важни и 

приоритетни разходи по поети ангажименти и просрочени задължения. 

В изпълнението на данъчните приходи за 2003 г. се отразява трайно провежданата от 

правителството политика на намаляване на данъчната тежест и разширяване на данъчната основа 

в областта на преките данъци и плавно преместване на относителната данъчна тежест от преки 

към косвени данъци  в рамките на поддържане на  нисък бюджетен дефицит. 

През 2003 г. бяха предприети редица мерки, насочени към подобряване на събираемостта 

на данъчните приходи: задължително прилагане на “ДДС-сметката”, чрез която се ограничават 

възможностите за злоупотреби при възстановяване на данъчен кредит; усъвършенстване на 

координацията на работа между данъчната администрация и тази на Националния осигурителен 

институт;  промяна в начина на плащане на ДДС и акциз при внос на стоки с оглед 

осъществяване на ефективен контрол от страна на митническите органи. 
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Въведе се нов принцип на финансиране на общините чрез разделяне на бюджетните 

дейности на общините на делегирани от държавата и общински. Финансирането на делегираните 

от държавата дейности се осигури със средства от преотстъпен данък върху доходите от 

физическите лица и обща допълваща субсидия, а общинските дейности - от местни данъци, 

такси, неданъчни приходи и обща изравнителна субсидия. Финансовата децентрализация беше 

стартирана през 2003 г. с непълен финансов ресурс за издръжка на делегираните от държавата 

дейности,  но в края на годината държавата осигури с допълнителни средства изцяло стандартите 

за издръжка на делегираните от държавата дейности. 

За бюджетната 2003 г. са характерни разумна и добре обмислена бюджетна политика в 

условията на натрупани от минали години просрочия – главно в системите на здравния сектор и 

общинските бюджети, активна политика по управлението на дълга и постигане на баланс при 

реализиране на положителни резултати в процеса на изпълнение на бюджета.  

Постигнатите резултати в процеса на изграждането на качествено нова платежна система 

позволиха да се подобри ефективността на контрола върху основните потоци за и от 

правителствени сметки, да се опростят платежните и административните процедури, да се 

осигури по-своевременна информация за извършените плащания и да се централизират и 

инвестират свободните касови наличности по ред, определен в действащата нормативна база. 

Размерът на фискалния резерв към 31.12.2003 г. нарасна на 3 848.8 млн.лв. и гарантира 

гъвкаво управление от страна на правителството при неблагоприятно развитие на световното 

икономика. 

Макроикономическата стабилност, постигнатата през 2003 г., създаде условия за 

продължаване на реформата по преструктуриране и оптимизиране на публичния сектор и 

оттегляне на държавата от редица дейности и услуги при стимулиране навлизането на частния 

сектор в тях, преструктуриране на публичните разходи, с оглед на тяхното рационализиране и 

повишаване на ефективността им. 
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