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ОТЧЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПРИОРИТЕТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО 

 

 Министерството на финансите (МФ) подпомогна Министерския съвет с изпълнението на 

основната задача на служебното правителство за организация и провеждане на 

законосъобразни и прозрачни избори за 46-то Народно събрание, като: 

o в рамките на десет дни от началото на дейността на кабинета се подсигури финансовата 

обезпеченост на изборите; 

o на 17 май правителството одобри план-сметка за разходите за подготовката и провеждането на 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.; 

o въпреки че бяха разкрити допълнително 322 секции в чужбина, изборите струваха на българския 

данъкоплатец само с 2,5 млн. лева повече от изборите на 4 април 2021 г., които са на стойност 65,7 млн. 

лева. 

 

 Министерството на финансите анализира изпълнението на бюджета за 2021 г. до 30.04.2021г.: 

Анализът показа възможности за повишаване на събираемостта на данъчните постъпления, както и 

факта, че последващият контрол над фирмите в страната е занижен, което позволява да се натрупат 

огромни дефицити в системата – чрез измами или чрез избягване на плащания. Установи се 

недостатъчна събираемост, водеща до отписвания на задължения по давност - на годишна база НАП 

отписва между 2-3 млрд. лева задължения, като за периода от 2017 г. до 2020 г. са отписани общо 10 

млрд. лева задължения. Допуснато е натрупване на големи задължения вследствие на липсата на текущ 

и неефективен контрол – общо дължимата сума е 9,9 млрд. лева, като най-големият длъжник е натрупал 

задължения от 161,5 млн. лева. Първите 100 фирми от изготвения списък на големите длъжници дължат 

над 2 млрд. лева.  

По отношение на състоянието на държавния бюджет  за 2021 г., още в първите дни установихме, че 

голяма част от възможността за преструктуриране на бюджета за разходи, които не са заложени в 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., е изразходвана в първите четири месеца 

на годината. Например за мярката 60:40 и за допълнителните 50 лева към пенсиите за април и май. 

 

 Предприети бяха мерки за подобряване на събираемостта:  

Благодарение на едновременните действия на новото ръководство на НАП значително беше 

подобрена събираемостта, като очакваното преизпълнение спрямо планираното за годината е в размер 

на 795,8 млн. лева. Другата приходна агенция – Агенция „Митници“, също подобри работата си, като 

се очаква да бъдат събрани 510,1 млн. лева над плана за годината. Това позволи в проекта за 

актуализация на бюджета на ДОО за 2021 г. да се предвидят 1,8 млрд. лeва допълнителни разходи за 

преизчисление на пенсиите и добавки за пенсионерите, чиито пенсии са под линията на бедността, 

както и за посрещане на нова вълна от COVID-19 през есента.  

o НАП предприе действия по събиране на установени 700 млн. лева, дължими от фирми с хазартна 

дейност. Към момента агенцията е събрала 34 млн. лева и 241 млн. лева са потвърдени на първа 

инстанция на съда, в процес на обжалване. МФ публикува доклад на Агенцията за държавна финансова 

инспекция (АДФИ), чиято констатация е, че от предоставените документи на финансовата инспекция 

не се установи от страна на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) да е прилагана посочената 

административнонаказателна разпоредба. Този доклад е предоставен на прокуратурата. 

 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  
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o По отношение на Агенция „Митници“ беше променен Устройственият правилник на агенцията, 

като беше възстановено звеното за последващ контрол, което ще извършва както тематични проверки, 

така и проверки на рискови фирми, по митническото и акцизно законодателство, след допускането на 

стоките за свободно обращение и потребление.  

o Бяха установени и прекратени порочни практики, свързани с допускане на стоки за внос със 

занижени митнически стойности и са предприети необходимите действия за досъбиране на дължимите 

вземания. 

o Работи се и по предизвикателството със занижен контрол на обект, контролиран от митническите 

служители. Своевременно бяха предприети мерки за увеличаване на контрола на терминала на 

пристанище „Росенец“, където бяха определени митнически служители, които да контролират с 24-

часови смени. Вече е увеличен щатът и там работят и служители на НАП, и на Гранична полиция. 

 

 Ограничаване на непрозрачното разходване на държавния ресурс и неефективните политики: 

Анализ на дейността на НАП показа, че фирмите, които са получили публични средства от 

обществени поръчки и плащания по програми от държавата, са с установена силна концентрация на 

публични средства. Само през 2020 г. държавата е платила на частни фирми 15,8 млрд. лева, от които 

3,4 млрд. лева са изплатени на седем фирми. За първите четири месеца на тази година три фирми са 

получили 1,3 млрд. лева от публичния ресурс. В резултат на направен цялостен анализ, 

Министерството на финансите установи огромно разходване на държавен ресурс чрез така наречените 

„ин хаус“ поръчки. Само за периода от 01.01.2019 г. до 31.04.2021 г. по този метод са възложени 

дейности на стойност 8,4 млрд. лева с ДДС. Рекордьор в това отношение е Агенция „Пътна 

инфраструктура“, която е възложила дейности за 2,4 млрд. лева на 55 частни компании и за 3,1 млрд. 

лева на държавната фирма „Автомагистрали“ ЕАД без тя да има необходимия капацитет да ги извърши. 

o За да се преустановят подобни практики, Агенцията по обществени поръчки (АОП) въведе ново 

методическо указание за възлагането на „ин хаус“ поръчки, с което се изисква изпълнителят да докаже, 

че има капацитет да извърши възложените дейности и да не може да ги превъзлага, заобикаляйки ЗОП. 

Също така възложителите бяха задължени да публикуват обявление за този тип поръчки и договори в 

регистъра на АОП.  

 

 Подкрепа за бизнеса за възстановяване вследствие на пандемията COVID-19: 

o Съвместно с Министерството на икономиката стартирахме програмата „Възстановяване“ в 

подкрепа на бизнеса чрез гаранции от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ (Фонд 

на фондовете). Програмата стартира в началото на месец юли 2021 г., след като девет банки - партньори 

по програмата, подписаха съответните финансови споразумения с Фонда:  

- с програма „Възстановяване“ очакваме да мобилизираме до 2,5 млрд. лева финансиране, 

което да стигне до бизнеса; 

- към месец септември целевият портфейл, в процес на договаряне през банките по програма 

„Възстановяване“ по новите условия е в размер на 343,8 млн. лв., от които 44% вече са стигнали 

до бизнеса. От началото на юли до 12 септември са договорени 314 кредита на обща стойност 

над 152,5 млн. лева.  

o През мандата на служебното правителство по линия на НАП по програмата за подкрепа за оборотен 

капитал на предприятия, засегнати от противоепидемичните мерки, е отпусната безвъзмездна 

финансова помощ на стойност 18,7 млн. лева, като през месец май на 412 кандидата са отпуснати 4,014 

млн. лева, през юни – на 103 кандидата – 1,180 млн. лева, през юли - на 2 194 кандидата – 11,132 млн. 

лева, през август – на 264 кандидата – 2,126 млн. лв. и към 10 септември – на 14 кандидата – 247 хил. 

лева. Средствата са осигурени от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020. 

o Съвместно с Министерството на образованието и науката и Министерството на туризма успешно 

въведохме Програма „Отново заедно“ с цел подкрепа на туристическия бизнес. Осигурени са 15 млн. 

лева, чрез които да летуват 30 000 ученици и придружаващи ги педагогически специалисти.  
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 Прозрачност и публичен дебат по формирането на приходите и разходите на бюджета: 

С цел публичност и прозрачност на обществения дебат за начина на формиране на приходите и 

разходите на държавния бюджет Министерството на финансите организира три обществени съвета, на 

които присъстваха представители на различни заинтересовани страни - държавни институции, общини, 

икономисти, национално представителни работодателски и синдикални организации и на 

неправителствения сектор. Дебатите бяха излъчвани на живо във facebook и YouTube. 

 

 План за посрещане на кризата, причинена от пандемията COVID-19: 

Съвместно с Български лекарски съюз, Министерството на здравеопазването и Националната 

здравноосигурителна каса разработихме мерки, които ще се активират автоматично спрямо нивото на 

заболеваемост. Целта е да има предвидимост, независимост, по-справедливо разпределение между 

активните участници в процеса и ефективно разпределение на ресурсите в зависимост от тежестта на 

кризата. Вследствие на дискусиите се прие промяна в методиката, в резултат на която значително се 

намалява финансовият ресурс в месеци с по-ниска заболеваемост и се осигурява наличието на такъв в 

месеците с по-висока заболеваемост. 

 

 Защо беше необходима актуализация на бюджета: 

На база на параметрите по изпълнението на приходите и разходите към полугодието и в контекста на 

нарастващите рискове за нова вълна на пандемията изготвихме и внесохме за обсъждане в Народното 

събрание законопроект за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2021 г. Основните аргументи за изготвянето 

на законопроекта са, от една страна, все по-реалните рискове за нова вълна на пандемията, свързани с 

бързото разпространение на варианта „Делта“ на COVID-19 в някои страни в Европа и все още ниското 

равнище на масовата ваксинация на населението в България, и от друга - изчерпаните ресурси в бюджета 

за годината за продължаване на социално-икономически мерки за подкрепа за бизнеса и уязвимите групи 

от населението.  

С внесения законопроект се предложи на Народното събрание в резултат на очакваното 

преизпълнение на данъчните приходи по държавния бюджет да одобри допълнителни разходи и 

трансфери по държавния бюджет при спазване на законовите разпоредби. Без санкция на НС 

преизпълнението на приходите не би могло да се използва за финансиране на допълнителни разходи 

и показва еднозначно, че необходимостта от актуализация е безспорна! 

С актуализацията е потърсен баланс между необходимостта от осигуряване на допълнителни 

средства за приоритетни и неотложни политики до края на годината, при вече изчерпани източници за 

тяхното обезпечаване в рамките на разчетите за разходи по ЗДБРБ за 2021 г., и възможностите на 

приходната част на бюджета да осигури тяхното финансиране. Предложението за промяна на бюджетната 

рамка отразява актуализираните по-благоприятни от първоначално заложените разчети по приходите и 

цели обезпечаване на необходимия финансов ресурс за адресиране на рисковете от нова вълна на 

пандемията през есента, обезпечаване на средства за нормалното функциониране на някои бюджетни 

системи, в т.ч. Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, 

Министерството на вътрешните работи и други, както и допълнителни ресурси във връзка с предложените 

промени по бюджета на ДОО и бюджета на НЗОК. 

Съвместно с МТСП и НОИ се разработи пакет от мерки, чрез които трайно се осигурява по-висок доход 

от пенсии както за настоящите, така и за бъдещите пенсионери. До момента, във връзка с възникналата ситуация 

поради разпространението на COVID-19, от м. август 2020 г. се изплащат допълнителни суми към пенсиите в 

размер на 50 лева като мярка за подкрепа на всички пенсионери. Изплащането на тези суми обаче не е предвидено 

трайно в законодателството ни, има инцидентен характер и не предоставя необходимата сигурност за 

пенсионерите и предвидимост по отношение на техните доходи.  

С предложените изменения се гарантира, че всички около 2 080 хиляди пенсионери ще получат 

увеличение на дохода си от пенсия от държавното обществено осигуряване. Предложената промяна на 

прилаганата тежест за една година осигурителен стаж в пенсионната формула повишава адекватността на 

новоотпуснатите пенсии, насърчава по-продължителното участие на лицата на пазара на труда и гарантира по-

голям стимул за участие в осигуряването.  
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Съвместно с МТСП се предложи  нова месечна финансова подкрепа за пенсионерите в отговор на 

препоръките от ЕК за предприемане на мерки за социално приобщаване. Доколкото линията на бедност е основен 

критерий за оценка на постигнатите реални резултати в борбата с бедността, то предлаганата мярка има 

съществен принос за максимално ограничаване на риска от бедност при възрастните хора, които са сред най-

сериозно застрашените рискови групи. Така наред с увеличаването на пенсиите чрез предлаганите механизми, 

които не могат да гарантират минимален размер на всички пенсии до равнището на линията на бедност, с 

доплащането на разликата ще се постигне изваждането на пенсионерите от бедност. 

В частта на приходите по КФП бе предвидено разчетите за годината да бъдат подобрени с малко над 

2 млрд. лева, в т.ч. 1,3 млрд. лева по държавния бюджет, 0,3 млрд. лева по бюджетите на ДОО и НЗОК и 

около 0,4 млрд. лева по сметките за средства от ЕС (авансови средства по Механизма за възстановяване и 

устойчивост).  

 

Предложените актуализации на държавния бюджет, бюджета на НЗОК и на бюджета на ДОО за 2021 

г. получиха единодушна подкрепа от партньорите в Националния съвет за тристранно сътрудничество. 

Предложените от правителството разчети за актуализацията на Закона за държавния бюджет 

на Република България за 2021 г. в частта на приходите бяха в размер на 1,3 млрд. лева. В частта на 

разходите и трансферите правителството предложи увеличението по държавния бюджет да бъде в 

размер на 1,5 млрд. лева.  

Важно е да се отбележи, че направеното предложение с разчетите към внесения законопроект от МС 

е за увеличение на приходите по КФП в размер на около 2,1 млрд. лв. и за увеличение на разходите по КФП 

с около 1,8 млрд. лева, с което бюджетното салдо по КФП се подобрява - от дефицит в размер на 3,9 % от 

прогнозния БВП в разчетите към ЗДБРБ за 2021 г. на дефицит в размер на 3,6 % от прогнозния БВП в 

разчетите към внесената актуализация. 

С внесения законопроект се дава право на МС да одобрява компенсирани промени при 

разпределението на описаните по-горе средства по направление на разходите.  

 

Окончателно приетите от 46-то Народно събрание изменения и допълнения в Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2021 г. са: 

Общият размер на увеличение на приходите по държавния бюджет е в размер на близо 1,9 млрд. 

лв., от които 1,8 млрд. лв. данъчни приходи. 

Общият размер на увеличение на разходите и трансферите по държавния бюджет е в размер 

на 2,0 млрд. лв., разпределени както следва (в млн. лева): 
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Разпределението на общия размер на увеличението на разходите и трансферите е както следва: 

1. Министерството на вътрешните работи – в размер до 45,0 млн. лв. за разходи за персонал; 

2. Министерството на правосъдието – в размер до 8,4 млн. лв. за разходи за издръжка; 

3. Министерството на труда и социалната политика – в размер до 214,6 млн. лв. за: 

 

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

подпомагане; 

в) разходи по механизма лична помощ по Закона за личната помощ; 

г) разходи за допълнителни възнаграждения за служители на Агенцията за социално подпомагане, 

Агенцията по заетостта и Главната инспекция по труда за месеците октомври, ноември и декември във 

връзка с работа в рискови условия и положен извънреден труд по овладяването на пандемията COVID-

19; 

4. Министерството на здравеопазването – в размер до 224,0 млн. 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) разходи за създаване на 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 100,0 млн. 

лв. за разплащане на текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа; 

6. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – в размер 

до 100,0 млн. лв. за: 

а) 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“ - в размер до 60,0 млн. лв.; 

б) подпомагане на автобусните превозвачи – в размер до 40,0 млн. лв.; 

7. Министерството на икономиката – в размер до 0,8 млн. лв. за Българския институт по 

метрология за осъществяване на новите функции по Закона за хазарта и Изборния кодекс; 

8. Разходи за произвеждане на избори по Изборния кодекс в размер до 133,0 млн. лв.; 

9. Разходи за подпомагане на бизнеса и програми за заетост в размер до 440,0 млн. лв., 

разпределени, както следва:  
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а) за запазване на заетостта на работници и служители по мярката „60/40“ и за изплащане нa 

компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които със заповед на 

компетентен орган са наложени временни ограничения за осъществяването им в периода на обявена 

извънредна епидемична обстановка – в размер до 350,0 млн. лв., от които 100 млн. лв. за мярка 

„Запази ме плюс“;    

б) за изплащане на компенсации на самоосигуряващи се лица – в размер до 20,0 млн. лв.; 

в) за подпомагане на бизнеса в областта на туризма - в размер до 70,0 млн. лв., от които:  

- 60,0 млн. лв. за подпомагане на туристическия сектор с безвъзмездни средства; 

- 6,0 млн. лв. помощ, насочена към туроператорите за възстановяване средствата от клиенти по 

нереализирани пътувания вследствие на COVID-19;  

- 4,0 млн. лв. еднократна помощ за екскурзоводите; 

10. Държавен фонд „Земеделие“ - в размер до 70,0 млн. лв. за подпомагане на земеделски 

производители 

11. Министерството на земеделието, храните и горите - в размер до 15,0 млн. лв. за преодоляване 

на последиците от градушки; 

12. Увеличение на трансфера от Министерството на околната среда и водите за Предприятието 

за управление на дейностите по опазване на околната среда – 16,3 млн. лв.; 

13. Министерството на културата – в размер до 16,7 млн. лв. за финансова подкрепа на артисти-

изпълнители в областта на театралното, танцовото, цирковото, визуалните изкуства, упражняващи 

свободни професии; на частни професионални организации в областта на изкуствата и в областта на 

любителското творчество; на творчески проекти в областта на визуалните изкуства и други в периода 

на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка; за компенсиране 

на увеличени разходи за електрическа енергия на държавни, общински и регионални институти; 

14. Допълнителни трансфери по бюджетите на общините в размер до 100,0 млн. лв. за 

изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 през 

2021 г. и за изплащане на разходите по организационно-техническата подготовка и обезпечаването на 

частичните избори през 2021 г., при предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет;  

15. Увеличаване размера на социалната пенсия за инвалидност за лицата с трайно намалена 

работоспособност/вид и степен на увреждане над 71 на сто – в размер до 3,0 млн. лв.; 
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16. Разходи в размер до 60,5 млн. лв. за обезпечаване дейността на ведомствата в условията на 

засилен миграционен натиск, както следва:  

 

 за Министерството на отбраната – 20,2 млн. лв.,  

 за Министерството на вътрешните работи – 37,0 млн. лв.,  

 за Държавната агенция за бежанците – 0,7 млн. лв.,  

 за Държавна агенция национална сигурност – 2,1 млн. лв. и за Министерството на външните 

работи – 0,5 млн. лв.; 

17. Подпомагане на бюджетите на образователните институции – в размер 23,0 млн. лв., в т.ч.:  

 

- 15,0 млн. лв. за държавните висши училища  
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- 8,0 млн. лв. за системата на предучилищното и училищното образование по ред, определен от 

съвета на ректорите, съответно от министъра на образованието и науката; 

18. Извършване на ремонтно-възстановителни дейности по инженерното съоръжение от 

възпрепятстващ тип (ограда) в размер до 5,0 млн. лв.; 

19. Увеличаване на капиталовите разходи на Министерството на отбраната с до 5,0 млн. лв. за 

възстановяване годността на използване и надграждане на способности на дистанционно-управляема 

летателна система, планирана за наблюдение от въздуха на пограничната зона на Република България; 

20. Допълнителна държавна субсидия за вероизповеданията в размер до 4,0 млн. лв., която се 

разпределя пропорционално; 

21. Средства за покриване недостиг по бюджета на държавното обществено осигуряване в 

размер до 115,0 млн. лв.  

Отпадна възможността МС да одобрява компенсирани промени в разпределението на средствата на 

описаните по-горе средства по направление на разходите. 

Средствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, 

настъпили през 2021 г., беше намален от 35,0 млн. лв. на 15,7 млн. лева.   

 

 Промени в Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ):  

При оптимизацията в АДФИ през месец юли беше извършена промяна в ръководния й състав. 

Мотивите за промяната в ръководството бяха базирани на извършени проверки на ефективността на 

работата на АДФИ, по време на които беше установено системно неизпълнение на задълженията по 

ръководство и контрол на дейността на Агенцията и постигане в недостатъчна степен на основната цел 

на държавната финансова инспекция – защита на публичните финансови интереси.  

С новото ръководство на АДФИ направихме преразглеждане на плана за инспекции и въведохме 

механизми на прозрачност при извършване на проверките като публикуване на обществено значимите 

одитни доклади на страницата на МФ и установяване на практика за напред кратко резюме с най-

значимите констатации от всяка инспекция да бъде публикувано на сайта на агенцията. Сред 

завършените по-значими финансови инспекции в периода са тези на Държавната комисия по хазарта, 

Александровска болница, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, Държавно предприятие 

„Пристанищна инфраструктура” и „Монтажи“ ЕАД. 

 

 Оптимизиране на структурата и финансовото състояние на „Фонд мениджър на финансови 

инструменти в България“: 

Във „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“, популярен като Фонд на фондовете, 

беше извършен цялостен анализ на текущото финансово състояние и беше предложена програма за 

подобряването му. Заложи се промяна на управленската структура на фонда с цел прозрачност и 

участие във всеки един етап от управлението на всички УО от министерствата, които имат договор с 

Фонда. 

В ход е и оптимизация на структурата на процесите в дружеството за повишаване на неговата 

конкурентоспособност на пазара на финансовите инструменти.  

 

 Дейности по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ): 

Министерството на финансите е определено да изпълнява функциите на Централно 

координиращо звено по националния план за възстановяване и устойчивост. В тази връзка бяха 

изготвени документи и извършени редица дейности. 

Беше изменено и прието от Министерския съвет решението за организацията и координацията на 

участието на Република България в Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз. Беше 

изработена Система за управление и контрол (СУК) на НПВУ с включени контролни листове и формати на 

документи – изготвена и съгласувана с Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“, Агенция за 

държавна финансова инспекция и дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" 
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(АФКОС). Във връзка с бележки на ЕС бяха актуализирани: информацията в част 3 „Допълняемост и 

изпълнение на ПВУ“ от НПВУ; оценката на макроикономическите ефекти от реализацията на НПВУ на 

база на предоставени от дирекция „Централно координационно звено“ към Министерския съвет ревизии на 

оценките за разпределение на средствата. 

Отразени бяха коментарите на ЕК по ключовите етапи и цели на НПВУ в областите „Борба с 

изпирането на пари“ и „Рамка за управление на държавните предприятия“, които са част от последващи 

ангажименти по ERM II. Стартиран беше процесът на самооценка на административния капацитет на 

структури, ангажирани с управлението и контрола на средствата от МВУ. В тази връзка МФ подготви и 

кандидатства за финансиране на проект „Обща техническа подкрепа за изграждане на капацитет при 

изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост“ по извънредната покана на от ГД „Реформи“ на 

ЕК по Инструмента за техническа подкрепа на ЕК. Проектът е одобрен от ЕК с индикативен бюджет от 500 

хил. евро.  

Беше извършен детайлен преглед на приложимия режим по държавните помощи за инвестициите, 

включени в НПВУ. В резултат от прегледа беше изпратена официална кореспонденция до Министерски 

съвет с цел отразяване на установените несъответствия. След публикуване на окончателния вариант на 

НПВУ, изготвен от екипа на служебния кабинет, беше стартиран процесът по подготовка на профила на 

плащанията по НПВУ.  

Съгласувана беше европейската нормативна уредба във връзка с прилагането на Механизма за 

възстановяване и устойчивост (делегирани актове, проекти на финансово споразумение, заемно 

споразумение и др.). 

 

 Подготовка на България за въвеждане на еврото и напредък по ERM II: 

В Изпълнение на ПМС № 168 от 03.07.2015 г. беше изготвен проект на Национален план за 

въвеждане на еврото, приет от Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в 

еврозоната (Координационен съвет) в нормативно определения срок 30 юни 2021 г. Документът беше 

публикуван за обществено обсъждане с краен срок 06.08.2021 година. 

Към проекта на Националния план за въвеждане на еврото беше разработен образец (бланка) на 

План за действие и беше изпратен за попълване от работните групи към Координационния съвет. Изготвена 

беше и комуникационна стратегия относно въвеждането на еврото и изпратена за съгласуване в рамките на 

работна група „Комуникации“ към Координационния съвет. Подготвен беше отчет за напредъка по 

изпълнението на Плана за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти на Република 

България след присъединяването във Валутния механизъм II и на други свързани политики за периода до 

края на месец май 2021 година. Отчетът бе обсъден на заседанията на ИФК (3 юни) и на Работна група 

„Еврогрупа“ (17 юни). Европейската комисия оцени цялостния напредък на страната като „задоволителен“.  

Във връзка с ангажимента след присъединяването във Валутния механизъм II да се приложи 

Законът за публичните предприятия и да се преобразуват 18-те държавни предприетия по чл. 62, ал. 3 от 

Търговския закон съгласно препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 

(ОИСР), както и в изпълнение на Решение № 231/18.03.2021 г. на Министерския съвет, бяха проведени 

срещи с всички отговорни министерства с цел установяване напредъка по изпълнението на поетия 

ангажимент. 

 


