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РЕ П УБ ЛИК А Б ЪЛГ А РИЯ  

Н А РОД НО СЪБ РА НИ Е  

Проект 

 

З А К О Н  

за изменение и допълнение на  

Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. 

(ДВ, бр. 104 от 2020 г.) 

 

§ 1. В чл. 1:  

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Приема държавния бюджет за 2021 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:  

 

№ Показатели 
Сума 

(хил. лв.) 

  1 2 

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 28 382 756,9 

1.   Данъчни приходи 25 492 688,0 

1.1.      Корпоративен данък 2 788 900,0 

1.2.      Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица 86 100,0 

1.3.      Данъци върху доходите на физически лица 4 562 600,0 

1.4.      Данък върху добавената стойност 12 068 000,0 

1.5.      Акцизи 5 580 000,0 

1.6.      Данък върху застрахователните премии 50 000,0 

1.7.      Мита и митнически такси 241 300,0 

1.8.      Други данъци 115 788,0 

2.   Неданъчни приходи  2 890 068,9 

 

“ 
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2. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) Приема държавния бюджет за 2021 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския 

съюз, както следва: 

 

№ Показатели 
Сума 

(хил. лв.) 

  1 2 

II. РАЗХОДИ 17 034 253,8 

1. Текущи разходи 13 283 238,0 

      в т.ч.   

1.1.      Персонал 6 736 232,5 

1.2.      Субсидии и други текущи трансфери 1 258 578,2 

1.2.1.          Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 1 135 197,8 

1.2.2.          Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 117 197,7 

1.2.3.          Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции 6 182,7 

1.3.      Лихви 622 632,2 

1.4.      Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 1 738 039,0 

2. Капиталови разходи 2 444 674,9 

2.1.      Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 1 995 680,2 

2.2.      Капиталови трансфери 448 994,7 

3. Прираст на държавния резерв (нето) 16 241,7 

4. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 18 000,0 

5. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 1 272 099,2 

5.1.      По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 115 000,0 

5.2.      По бюджета на съдебната власт 600,0 

5.3.      По бюджета на Народното събрание 500,0 

5.4.      По централния бюджет за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 1 155 999,2 
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№ Показатели 
Сума 

(хил. лв.) 

  1 2 

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО 15 408 124,0 

1. Предоставени трансфери за: 15 421 524,0 

       в т.ч.   

1.1.      Общините 4 934 247,9 

1.2.      Държавното обществено осигуряване 6 453 255,2 

1.3.      Националната здравноосигурителна каса 2 130 011,0 

               в т.ч.   

1.3.1.              – от Министерството на здравеопазването 83 400,0 

1.4.      Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд 515 578,5 

1.5.      Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд "Земеделие" 246 780,2 

2. Получени трансфери от: 13 400,0 

        в т.ч.   

2.1.      Държавното обществено осигуряване 7 400,0 

2.1.1.           – за Министерството на труда и социалната политика 4 000,0 

2.1.2.           – за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 250,0 

2.1.3.           – за Министерството на здравеопазването 3 150,0 

IV. ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1 566 059,5 

 

“ 

3. В ал. 3, числото „-5 484 420,4“ се заменя с „- 5 625 680,4“. 

4. В ал. 4, числото „5 484 420,4“  се заменя с „5 625 680,4“. 

5. Създават се ал. 5, 6, 7 и 8: 

„(5) Средствата от резерва по ал. 2, раздел ІІ, т. 5.4. се разпределят за: 

1. Министерството на вътрешните работи – в размер до 45 049,8 хил. лв. за разходи за персонал; 

2. Министерството на правосъдието – в размер до 8 426,8 хил. лв. за разходи за издръжка; 
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3. Министерството на труда и социалната политика – в размер до 222 400,0 хил. лв. за: 

а) разходи за месечна финансова подкрепа за пенсионери с доход от пенсия до линията на бедност; 

б) разходи за месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка на 

семейства с деца до 14-годишна възраст по чл. 16б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; 

в) разходи за целеви помощи за отопление по наредбата по чл. 12, ал. 4 от Закона за социално подпомагане; 

г) разходи по механизма лична помощ по Закона за личната помощ. 

4. Министерството на здравеопазването – в размер до 200 051,6 хил. лв. за: 

а) разходи за закупуване на допълнителни количества ваксини срещу COVID-19; 

б) разходи за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване 

разпространението на COVID-19, включително за поставяне на ваксини срещу COVID-19 на здравно неосигурени лица; 

в) разходи за осигуряване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19; 

г) резерв от лекарствени продукти за лечебните заведения за лечение на системен възпалителен отговор и протромботични 

състояния, възникнали вследствие на COVID-19 при хоспитализирани пациенти. 

5. Министерството на регионалното развитие и благоустройството – в размер до 100 000,0 хил. лв. за разплащане на текущ ремонт 

и поддръжка на републиканска пътна мрежа. 

6. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – в размер до 30 000,0 хил. лв. съгласно чл. 109 за 

предоставяне на безвъзмездни средства на въздушните превозвачи с оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността с 

разрешение за превоз на пътници, издаден от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна 

администрация“. 

7. Министерството на икономиката – в размер до 771,0 хил. лв. за Българския институт по метрология за осъществяване на новите 

функции по Закона за хазарта и Изборния кодекс. 

8. Комисията за енергийно и водно регулиране – в размер до 16 300,0 хил. лв. за изплащане на дължими суми в изпълнение на 

съдебни решения. 

9. Разходи за произвеждане на избори по Изборния кодекс в размер до 133 000,0 хил. лв. 

10. Разходи за подпомагане на бизнеса и програми за заетост в размер до 400 000,0 хил. лв. 

(6) Средствата по ал. 5 се разходват въз основа на акт на Министерския съвет. 

(7) Министерският съвет може да одобрява компенсирани промени в разпределението на средствата по ал. 5. 
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(8) Средства от резерва по ал. 2, раздел II, т. 5.1 в размер до 35 000,0 хил. лв. могат да се разходват за овладяване и преодоляване на 

последиците от бедствия, настъпили през 2021 година.“ 

§ 2. В чл. 78, ал. 2 накрая се добавят думите „и в случаите на чл. 1, ал. 5“. 

§ 3. В чл. 106, ал. 4 думата „декември“ се заменя със „септември“.  

§ 4. Създава се чл. 109: 

„Чл. 109. (1) Държавата предоставя на въздушните превозвачи с оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността с разрешение 

за превоз на пътници, издаден от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, безвъзмездни 

средства в общ размер до 30 000,0 хил. лв. 

(2) Средствата по ал. 1 се предоставят при условия и по ред, и в размер на проценти от оборота за 2019 г., определени от Министерския 

съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и при спазване на правилата за 

държавни помощи.“ 

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 5. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., 

бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г.,  бр. 35 и 47 от 2011 г.,  изм., 

бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 106 от 2016 г., бр. 

51, 58, 102 и 103 от 2017 г., бр. 7, 38, 57, 64, 77, 83, 91 и 103  от 2018 г., бр. 17, 41 и 79 от 2019 г., бр. 25, 38 и 57 от 2020 г., бр. 9 и 21 от 

2021 г.), в чл. 16а се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 4 се изменя така: 

„(4) Членовете на комисията и служителите имат право ежегодно на представително облекло на стойност, не по-висока от тази, 

определена за държавните служители.“ 

2. Алинея 5 се изменя така: 

„(5) Служителите на комисията могат да бъдат награждавани с отличия и/или с предметни награди за изпълнение на определени задачи 

по ред и по начин, установени с вътрешни правила.“ 

3. Създава се ал. 8:  

„(8) Разходите за допълнителни възнаграждения по ал. 2 са в размер не повече от 30 на сто от разходите за заплати, възнаграждения и 

задължителни осигурителни вноски по бюджета на комисията.“  
 

§ 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. 


