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Макрорамка
Прогнозна за макрорамката през 2021 г. сравнена с 2020 г.
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5.3%
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Растеж на БВП

Коефициент на безработица

Средно годишна инфлация

-4.2%

2020

2021
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Актуализация на бюджета при подобряване на дефицит на КФП с 0.3%

Актуализация на бюджет 2021 г.

47 596

49 687

52 483

54 291

47 851

44 318

-3,0% от БВП -3,9% от БВП

3 533
Приходи

Разходи
2020 изпълнение

2021 план

4 887

-3,6% от БВП

4 604

Дефицит
2021 актуализация

млн. лв.
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Допълнителни приходи от 2,09 млрд. лв.
4,4% ръст на приходите спрямо плана за 2021 г. и 12,1% спрямо изпълнението през 2020 г.

Допълнителни приходи (2 090 млн. лв.)
1331

424
230
105
Приходи по Държавен бюджет

Приходи в ДОО

Приходи в НЗОК

План за възстановяване и
устойчивост (от ЕС)

млн. лв.
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Допълнителни разходи

Допълнителни разходи (1 807 млн. лв.)

575

430
335
231
133

Социални разходи

Подкрепа за бизнеса

Здравеопазване

Други

Избори*

103

Вноска за ЕС

млн. лв.
*Предвидени средства за 2 тура на изборите.
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Социални разходи

Социални разходи (575 млн. лв.)
353

86

Актуализация на пенсиите

Подкрепа за отопление,
епидемиологична обст.

72

Надбавка по ЗЛП за
нарастващ брой
ползватели

35

30

Надбавка за пенсионери с
пенсия под линията на
бедността

Подкрепа на родители на
деца до 14 г.

млн. лв.
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Ефект от допълнителни социални разходи
Няма пенсионери под прага на бедността

Средна пенсия лв./месец

Дял пенсионери с пенсия под прага на бедността
(369 лв. за 2021 г.)

552
364

383

437

489

57%

62%

59%
43%

0%
2018

2019

2020

2021 Закон

2021
актуализация

Повишаване на:
•

Коефициент за стаж от 1,2 на 1,35

•

Минимална пенсия от 300 лв. на 340 лв.

•

Максимална пенсия от 1440 лв. на 1500 лв.

•

Социална пенсия от 158 лв. на 170 лв.

•

Надбавка за пенсионери под линията на
бедността

2018

2019

2020

2021 Закон

2021
актуализация

Брой пенсионери с пенсия и надбавка под прага на
бедността:
• 2018 – 1 227 хил.
• 2019 – 1 332 хил.
• 2020 – 1 246 хил.
• 2021 – 907 хил.
• Актуализация 2021 - 0

7

Подкрепа за бизнеса
Предвидени 430 млн. лв. за безвъзмездна помощ за най-пострадалите от пандемията

Подкрепа за бизнеса (430 млн. лв.)
400

30
Подкрепа на бизнеса и заетостта

Покрепа за авиoпревозвачите

• 400 млн. лв. са предвидени като безвъзмездна помощ за подкрепа на бизнеса (работна група
към МТСП)
• 30 млн. лв. са предвидени за подкрепа на авиопревозвачите (работна група към МТИТС)

млн. лв.
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Здравни разходи
Осигурена подкрепа при трета вълна на пандемията от COVID-19 съобразно плана на МЗ

121

Предвиден бюджет
на НЗОК 5,34 млрд.
(1.7 млрд. от ДБ) и
актуализация 335
млн. лв.

Здравни разходи (335 млн. лв.)

81

47
35

33
19

Здравноосигурителни 1000 лв. за медицински Закупуване на 1.5 млн. Резерв за лекарства за
плащания и
персонал
ваксини Pfizer
Covid-19
административна
издръжка

1000 лв. за персонал
във ВРБ

Поставяне на ваксини
(НЗОК и МЗ)

млн. лв.
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Други разходи

Други разходи (467 млн. лв.)
133

103

100
90

25

16

Президентски избори

Вноска за ЕС*

МРРБ

Други

Инвестиционни проекти
в сектор Управление на
водите

КЕВР загубени дела

млн. лв.
*Допълнителната вноската за ЕС е свързана с излизането на Великобритания от ЕС.
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До април 2021 г. АПИ възлага дейности 4 пъти над одобрения бюджет за ТРП
Поети ангажименти от 3,3 млрд. лв. по договори за 800 млн. лв.
В актуализацията на бюджета са заложени 100 млн. лв. над годишния бюджет
Преразход над годишния бюджет за Текущ ремонт и поддръжка (ТРП)
1,3 млрд. лв.
надвишаване над
годишния бюджет
за текущ ремонт
през 2021 г.

1 643

1 340

800

416

2019 отчет

382

2020 отчет

2021 Обща стойност на
поетите задължения

Ангажименти 2022+

Уточнен план 2021 г.

млн. лв.
* Поетите ангажименти са калкулирани за 38 договора, сключени между януари 2019 и април 2021 г. със
стойност всеки над 5 млн. лв. с ДДС.
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Комисия за Енергийно и Водно Регулиране (КЕВР)
Разход за загубени дела надвишаващ годишния бюджет на КЕВР

Разходи за съдебни дела на КЕВР
26 млн. лв.
изплатени с ПМС на
„ТЕЦ – Бобов Дол“
ЕАД
(18 млн. главница)

26.0

16.3

9.3

Разходи за загубени дела
2020 г.

Разходи за загубени дела
юни 2021 г.

Закон за бюджета
2021 г. *

млн. лв.
*В законa за бюджета за 2021 г. се включват разходи за персонал в р-р на 7.7 млн. лв.
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Благодарим за вниманието!
www.minfin.bg
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