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ЧАСТ ПЪРВА 

ДЕЙНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ 

УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА 
 

Съгласно Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната 

пенсионна система (ЗДФГУДПС) в полза на фонда се отчисляват от централния бюджет средства 

от паричните постъпления от приватизация и приходите от концесии, отчетени по държавния 

бюджет, двадесет и пет на сто от отчетения за съответната бюджетна година излишък по 

държавния бюджет, както и приходи от други източници, определени със закон или с акт на 

Министерския съвет. В последните години отчисления за сметка на източника излишък по 

държавния бюджет няма, предвид на това, че бюджетното салдо е дефицит. Приходите от други 

източници, определени със закон или с акт на Министерския съвет са средства от глоби, 

имуществени санкции и неустойки, свързани с приватизационния процес по реда на чл. 8, ал. 8, 

т. 2 и ал. 9 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК). Освен това, от 

2015 г. по/от сметка на фонда се трансферират и средства по реда на чл. 1, ал. 4 и чл. 22, ал. 2 и 

ал. 3 от ЗДФГУДПС във връзка с чл. 129, ал. 12 и ал. 15 от Кодекса за социално осигуряване 

(КСО). 

Съгласно ЗДФГУДПС фондът е част от централния бюджет, съответно и акумулираният 

ресурс на фонда, като от създаването си до настоящия момент ресурсът на фонда е в отделна 

сметка в Българската народна банка (БНБ) и е част от фискалния резерв на страната. Следваната 

до момента консервативна стратегия за депозиране на средствата на фонда в отделна сметка в 

БНБ гарантира минимизиране на негативните ефекти и проявите на волатилност на 

международните капиталови пазари. Това от своя страна съответства на текущата пазарна среда 

и води до избягване на риска, свързан с негативните тенденции на външните пазари. 

С Решение № 1047 на Министерския съвет от 2022 г. са приети дългосрочната 

инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната 

пенсионна система и средносрочната стратегия за инвестиране на средствата на Държавния фонд 

за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за периода 2023-2025 г. Същите в 

съответствие с разпоредбите на чл. 23, ал. 1 от ЗДФГУДПС се актуализират, разглеждат и 

приемат от Министерския съвет. С тези документи се предвижда запазване на прилагания до сега 

консервативен подход. Настоящите пазарни условия не предполагат реализирането на доходност 

при желаните ниски нива на инвестиционен риск, а през 2022 г. лихвените нива бяха 

отрицателни, нулеви и в края на годината леко положителни, поради което наличните средства 

на фонда са депозирани в сметка в БНБ, което е един от инструментите, в които може да 

инвестира фонда съгласно чл. 13 от ЗДФГУДПС. По този начин се гарантира минимизиране на 

негативните ефекти и проявите на волатилност на международните капиталови пазари. Това от 

своя страна съответства на текущата пазарна среда и води до избягване на риска, свързан с 

негативните промени на външните пазари. 

Средносрочната стратегия за инвестиране на средствата на Държавния фонд за 

гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за периода 2023-2025 г. очертава 

намеренията при инвестирането и дефинира инструментариума за тяхното реализиране. 

Времевият хоризонт на документа е периода 2023-2025 г. и акцентира върху управлението на 

паричния ресурс на фонда в средносрочен аспект. Публичното оповестяване на стратегията е 

предпоставка за провеждане на очертаната средносрочна политика по управление на ресурса по 

прозрачен и предвидим начин. В текущата външноикономическа ситуация, прилаганият към 

момента консервативен подход е оптимален, тъй като елиминира риска от реализиране на 

инвестиционни загуби и гарантира запазването на номиналния размер на акумулираните във 

фонда публични ресурси.  

През 2022 г. на заседаниe на управителния съвет на фонда беше одобрен Риск-регистър 

на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2023 г. С 

този документ са идентифицирани рисковете, свързани с дейността на фонда и са извършени 

индивидуалните оценки относно влиянието и вероятността от настъпване на идентифицираните 

рискове.  

През 2022 г. бяха разгледани прогнозните стойности на приходоизточниците на фонда за 

периода 2022-2024 г. в съответствие с разчетите, одобрени със Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2022 г. и средносрочната бюджетна прогноза. 



Очаквани постъпления от държавни концесии 
 

          (хил. лв.) 

           ПРОГНОЗА 

ПОКАЗАТЕЛИ План 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Приходи от държавни концесии с ДДС 

по бюджетите на министерствата и 

Министерския съвет, в т.ч.: 80 265,7 83 505,9 84 179,8 

Министерство на енергетиката 51 800,0 51 800,0 51 800,0 

Министерство на транспорта и 

съобщенията 21 000,0 22 200,0 23 000,0 

Министерство на туризма   3 325,0   5 162,7   5 162,7 

Министерство на околната среда и водите   3 586,5   3 482,7   3 356,6 

Министерски съвет      554,2      860,5      860,5 
 

Прогнозните приходи от държавни концесии с данък върху добавената стойност (ДДС) по 

бюджетите на министерствата и Министерския съвет за периода 2022 г. - 2024 г. са както следва: 

за 2022 г. - 80 265,7 хил. лв., за 2023 г. – 83 505,9 хил. лв. и за 2024 г. – 84 179,8 хил. лв.  

Прогнозата е направена на база очакваните концесионни плащания по сключени 

концесионни договори към: Министерството на енергетиката – за добив на подземни богатства; 

Министерството на транспорта и съобщенията – за летища за обществено ползване, 

пристанищни терминали, ЖП гара Пловдив и Интермодален терминал Пловдив; Министерството 

на туризма – за морски плажове; Министерството на околната среда и водите – за добив на 

минерална вода и за „Ски зона с център Банско – част от територията на Национален парк – 

„Пирин” и към Министерски свет - за морски плажове. 
 

Очаквани постъпления от приватизация за периода 2022-2024 г. 

Съгласно получено писмо от Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК), в 

рамките на втори етап от бюджетната процедура за 2022 г., очакваните парични постъпления в 

централния бюджет от приватизация за периода 2022 г. - 2024 г., са съответно: 1 000 хил. лв. за 

2022 г., 800 хил. лв. за 2023 г. и 400 хил. лв. за 2024 г. 

Основните приходи от приватизация по години се очакват от:  

2022 г. – имоти-частна държавна собственост, обособени части; 

2023 г. – обособени части, имоти - частна държавна собственост; 

2024 г. – имоти - частна държавна собственост, обособени части. 

Допълнително се очакват и постъпления от осъществяване на следприватизационен 

контрол по сключени приватизационни договори, като по данни на АППК очакваните 

постъпления за периода 2022 г. - 2024 г., са както следва: 356,4 хил. лв. през 2022 г. и 

50,3 хил. лв. през 2023 г. 

С решение на управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на 

държавната пенсионна система през 2022 г. бе одобрен Годишен доклад и отчет за дейността на 

фонда за 2021 г., в съответствие с чл. 5, т. 12 от ЗДФГУДПС. Съгласно разпоредбите на закона 

отчетът бе разгледан от Министерския съвет на основание чл. 24, ал. 3 от същия закон и бе 

внесен в Народното събрание като съставна част на отчета за изпълнението на държавния 

бюджет за 2021 г. 

 През 2022 г. членовете на управителния съвет бяха запознати и с изпълнението за 2021 г. 

на постъпленията от концесии и приватизация. Изпълнението на заложените параметри в 

годишните закони за държавния бюджет на тези основни приходоизточници на фонда е в 

отговорностите на други държавни органи, а не на управителния съвет, и е в съответствие с 

провежданите политики. Тези постъпления съгласно ЗДФГУДПС са част от трансфера към 

Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система през 2022 г. 

През 2021 г. по § 41-00 „Приходи от концесии“ са отчетени 98 047,8 хил. лв. с вкл. ДДС по 

бюджетите на четири министерства и Министерския съвет, при планирани приходи за годината 

92 668,6 хил. лв. Тези постъпления съгласно чл. 11, ал. 1, т. 3 от ЗДФГУДПС са част от трансфера 

към Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система през 2022 г. 



Приходите от концесии по държавния бюджет за 2021 г. по първостепенни разпоредители 

с бюджет, са както следва: 

         (хил. лв.) 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ОТЧЕТ 

2021 г. 

Приходи от държавни концесии с ДДС по бюджетите 

на министерствата и Министерския съвет, в т.ч.: 98 047,8 

Министерство на енергетиката 65 446,0 

Министерство на транспорта и съобщенията 24 553,7 

Министерство на туризма   3 949,1 

Министерство на околната среда и водите   3 957,3 

Министерски съвет      141,7 
 

 Във връзка с разпоредбата на чл. 101 от Закона за държавния бюджет на Република 

България (ЗДБРБ) за 2021 г., в посочените суми не са включени планираните и получени 

приходи от първоначално концесионно възнаграждение по договора за възлагане на концесия за 

строителство на обект „Гражданско летище за обществено ползване София” – публична 

държавна собственост, в размер на 660 000 хил. лв. с ДДС. 

За 2021 г. с най-голям относителен дял от 66,75% в приходите от държавни концесии, е 

Министерството на енергетиката (по концесионни договори за добив на подземни богатства), 

което е реализирало 65 446 хил. лв. с ДДС. Министерството на транспорта и съобщенията (по 

концесионни договори за пристанищни терминали, за граждански летища, Интермодален 

терминал Пловдив и за ж.п. гара Пловдив), е отчело 24 553,7 хил. лв. с ДДС, съставляващи 

25,04% от общите приходи. За отчетния период, Министерството на туризма (по концесионни 

договори за морски плажове), е реализирало приходи в размер на 3 949,1 хил. лв. с ДДС, 

съставляващи 4,03% от общите приходи. Министерството на околната среда и водите 

(концесионни договори за добив на минерална вода и за „Ски-зона Пирин” – част от Национален 

парк Пирин), е отчело приходи от концесии в размер на 3 957,3 хил. лв. с ДДС или 4,04% от 

общите приходи. По бюджета на Министерския съвет (приходи в размер на 10% от годишните 

концесионни плащания по концесионните договори за морски плажове, постъпили по 

бюджетите на областните администрации на чиито територии се намират плажовете), са 

отчетени приходи в размер на 141,7 хил. лв., съставляващи 0,14% от общите постъпления по § 

41-00 за 2021 г. 

На свое заседание членовете на управителния съвет на фонд бяха запознати с информация 

за предприетите от Министерството на финансите (МФ) стъпки за повишаване на приходите от 

държавни концесии. 

По отношение на постъпления от приватизация през 2021 г. информацията е на база 

отчетни данни на АППК. 

Заложените приходи от приватизация и следприватизационен контрол за 2021 г. са в 

размер на 2,0 млн. лв., съгласно ЗДБРБ за 2021 г. Към 31.12.2021 г. отчетените от АППК приходи 

от приватизация, следприватизационен контрол и други дейности, съпътстващи 

приватизационния процес, са в общ размер на 5,674 млн. лв., в т.ч. 609,5 хил. лв. приходи от 

приватизация, отчетени по централния бюджет по реда на чл. 8, ал. 1 от ЗПСК и 5 064,2 хил. лв. 

от глоби, имуществените санкции и неустойките, свързани с приватизационния процес (чл. 8, ал. 

8, т. 2 и ал. 9 от ЗПСК). Тези постъпления съгласно ЗДФГУДПС са част от трансфера към 

Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система. 

В съответствие с изискванията на чл. 5, т. 9 от ЗДФГУДПС в правомощията на 

управителния съвет на фонда е да възложи разработването на демографски, актюерски, 

макроикономически и финансови прогнози за нуждите на дейността на фонда. Националният 

осигурителен институт, чрез неговия представител в управителния съвет на фонда, предоставя 

актуализираните дългосрочни демографски, актюерски и финансови прогнози за развитието на 

пенсионната система. 

Дългосрочната бюджетна прогноза за развитието на държавната пенсионна система е 

разработена от Националния осигурителен институт при параметрите на действащото към 

1 ноември 2022 г. законодателство в областта на пенсиите и разпоредбите на КСО. При 



изготвянето на прогнозата за пенсиите в периода 2022-2070 г. е използвана демографска 

прогноза на Евростат от 2019 г. и есенната макроикономическа прогноза за периода 2022-2025 г. 

на Министерството на финансите и прогнозата за избрани макроикономически индикатори за 

периода 2026-2070 г. 

В последните години бяха предприети важни стъпки в отговор на демографския натиск 

върху държавната пенсионна система. С реформата от 2015 г. се създадоха условия 

едновременно за повишаване на приходите от осигурителни вноски, съответно за ограничаване 

ръста на разходите за пенсии с въвеждане на по-строги изисквания за придобиване право на 

пенсия за осигурителен стаж и възраст. Отчетени са и разчетите, свързани с увеличаване на 

минималните размери на пенсиите за трудова дейност и на максималния размер на пенсиите. 

В доклада е извършен анализ на резултатите от базовия сценарий, който отразява 

развитието на фондовете на държавното обществено осигуряване (ДОО) до 2070 г. Изследват се 

показатели, свързани с демографските фактори и оценка на приходите от осигурителни вноски, 

както и показателя разходи за пенсии, отнесени към прогнозния БВП. Друг важен показател за 

финансовото състояние на системата е коефициентът на заместване на дохода, който е основен 

измерител на адекватността на пенсионните плащания.  

Провежданите в последните години пенсионни политики съдействаха за повишаване 

адекватността на пенсиите. В съчетание с политиките по доходите, тяхното краткосрочно 

въздействие върху финансовото състояние на държавната пенсионна система бе овладяно 

благодарение на нарасналите приходи от осигурителни вноски. От друга страна, в средносрочен 

и дългосрочен план тези промени в параметрите на политиките се отразяват и върху разходите за 

пенсии. Средносрочните и дългосрочни ефекти върху разходите бяха усилени от други решения, 

най-вече свързани с минималните размери на пенсиите за трудова дейност и с максималния 

размер на пенсиите. 

През 2021 г. разходите за пенсии бяха 8,4% от БВП без изплащаните допълнителни суми 

към пенсиите и 10,2% от БВП с включени допълнителни суми. През 2022 г. се очаква разходите 

за пенсии да достигнат 9,6% от БВП без допълнителните суми към пенсиите и 10,1% от БВП с 

включени допълнителни суми. 

В периода 2023-2025 г. процентът на разходите за пенсии от прогнозния БВП ще достигне 

най-високата си стойност за целия прогнозен период от 11,6%. След 2025 г. делът на разходите за 

пенсии от БВП ще започне да намалява, достигайки най-ниската си стойност от 9,6% в периода 

2042-2047 г., след което се очаква ръст до 10,0% в 2060 г., следван от слаб спад до 9,9% в края на 

прогнозния период. 

Влияние върху динамиката на разходите за пенсии в дългосрочен план ще оказва и 

предоставената възможност на осигурените лица, родени след 1959 г., които до август 2015 г. се 

осигуряваха задължително в ДОО (I стълб) и в универсален пенсионен фонд (II стълб), да 

променят осигуряването си и да преминат към осигуряване само в първия стълб с увеличена 

осигурителна вноска. 

Най-силно положително въздействие върху дългосрочното финансово състояние на ДОО 

по принцип оказват по-висок икономически растеж, съпроводен с по-висока заетост, по-ниска 

безработица и по-високи трудови възнаграждения. 
 

 

ЧАСТ ВТОРА 

ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ УСТОЙЧИВОСТ 

НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА 
 

І. ПРИХОДОИЗТОЧНИЦИ 

През 2022 г. по сметка на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната 

пенсионна система са трансферирани от/за централния бюджет средства в нетен размер на 

133,6 млн. лв., в това число: 

 Съгласно разпоредбата на чл. 11 от ЗДФГУДПС – 103,7 млн. лв., включващи: 

0,6 млн. лв. – парични постъпления от приватизация, отчетени по държавния бюджет за 

2021 г. (чл. 11, ал.1, т. 1 от ЗДФГУДПС); 

98,0 млн. лв. - приходи от концесии, отчетени по държавния бюджет за 2021 г. (чл. 11, ал. 

1, т. 3 от ЗДФГУДПС); 

5,1 млн. лв. - приходи от други източници, определени със закон или с акт на 



Министерския съвет - средства от глоби, имуществени санкции и неустойки, свързани с 

приватизационния процес по реда на чл. 8, ал. 8, т. 2 и ал. 9 от ЗПСК (чл. 11, ал. 1, т. 4 от 

ЗДФГУДПС). 

 Съгласно разпоредбата на чл. 129, ал. 12 от КСО и чл. 1, ал. 4 от ЗДФГУДПС – 

увеличение от 137,4 млн. лв. 

 Съгласно разпоредбата на чл. 129, ал. 15 от КСО и чл. 22, ал. 2 и ал. 3 от ЗДФГУДПС 

– намаление от 107,5 млн. лв. 
 

Към 31.12.2022 г. по сметка на фонда са постъпили лихви в размер на 10,9 млн. лв. 

През 2022 г. не са отчислени средства за сметка на излишък по държавния бюджет за 

2021 г., предвид отчетен дефицит. 

Таблицата по-долу представя приходи, отчисления и наличности на ДФГУДПС за 

периода 2007 г. - 2022 г. 

 
 

ІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА 

По-голямата част в размер на 3 691,3 млн. лв. от акумулираните към 31.12.2022 г. 

средства на фонда са депозирани в отделна сметка в БНБ съгласно Общите условия на БНБ за 

обслужване на сметки на банки, бюджетни организации и други клиенти (промените са приети с 

решение на УС на БНБ, в сила от 23.02.2022 г.).   

През месец декември 2022 г. беше извършен трансфер по бюджета на ДОО в размер на 

107,5 млн. лв. при спазване изискванията на чл. 22, ал. 2 и ал. 3 от ЗДФГУДПС. Ресурсът беше 

осигурен в рамките на постъпилите по сметката на фонда средства по чл. 129, ал. 12 от КСО през 

2022 г.  

Общият паричен ресурс към 31.12.2022 г. по сметка на ДФГУДПС в БНБ е в размер на 

3 695,9 млн. лв.. 
 

 

 

 

(хил. лв.)

П Е Р И О Д 2007 г. - 2016 г.

П О К А З А Т Е Л И

Приходи  на ДФГУДПС 2 658 081,5        127 665,8 136 545,2 181 848,2 188 675,1 258 492,5 144 561,0

от тях:

1. Приходи от лихви 43 418,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 938,1

2. Отчисления от централния бюджет за 

ДФГУДПС по чл. 11 от ЗДФГУДПС
        2 582 518,6 

128 747,7 105 990,0 104 782,9 106 222,5 95 652,3 103 721,5

50 на сто от икономиите на разходите по 

републиканския бюджет
              202 733,2 

превишението на отчетения към 31 декември 

2007 г. излишък по консолидираната фискална 

програма над 3 на сто от брутния вътрешен 

продукт за 2007 г. 

              264 021,2 

парични постъпления от приватизация, отчетени 

по държавния (републиканския) бюджет
           1 008 049,5 

328,2 771,8 1 154,0 1 336,7 1 068,8 609,5

25 на сто от отчетения бюджетен излишък               410 291,8 

приходите от концесии, отчетени по държавния 

(републиканския) бюджет
              664 950,4 

125 128,6 103 149,5 101 050,6 102 230,8 93 467,5 98 047,8

приходи от други източници, определени със 

закон или с акт на Министерския съвет
                32 472,6 

3 290,9 2 068,7 2 578,3 2 655,0 1 116,0 5 064,2

3. Отчисления от централния бюджет за 

ДФГУДПС по чл. 129, ал. 12 от КСО и чл. 1, 

ал. 4 от ЗДФГУДПС

              32 144,9 

41 816,1 51 370,6 103 124,0 114 058,7 224 415,3 137 359,7

4. Прехвърляне на средства по бюджета на 

ДОО съгласно  чл. 129, ал. 15 от КСО и чл. 22, 

ал. 2 и ал. 3 от ЗДФГУДПС

                           -   

-42 898,0 -20 815,4 -26 058,7 -31 606,1 -61 575,1 -107 458,3 

Наличност на ДФГУДПС в края на периода
2 658 081,5 2 785 747,2 2 922 292,4 3 104 140,8 3 292 815,8 3 551 308,3 3 695 869,3

 ог тях: по депозити/отделна банкова сметка 
2 657 000,0 2 785 000,0 2 922 000,0 3 104 000,0 3 283 000,0 3 551 000,0 3 691 300,0

               по текущи сметки 1 081,5 747,2 292,4 140,8 9 815,8 308,3 4 569,3

2022 г.2021 г.2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.



ІІІ. ОТЧЕТНОСТ 

 За отчитането на средствата на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на 

държавната пенсионна система се прилагат правилата и изискванията на отчетността на 

централния бюджет. 

Отчетът на фонда е част от отчета за касовото изпълнение на централния бюджет към 

31.12.2022 г., предоставен на Сметната палата в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от Закона за 

Сметната палата за предварително проучване, оценка на риска и текущ контрол. 

Общият паричен ресурс към 31.12.2022 г. по сметка на фонда в БНБ е в размер на 

3 695,9 млн. лв., от който 3 691,3 млн. лв. са депозирани в отделна сметка. Общата наличност от 

3 695,9 млн. лв. включва: 

 наличност на 01.01.2022 г. – 3 551,3 млн. лв., от които: депозирани в отделна сметка - 

3 551,0 млн. лв. и по текуща банкова сметка – 0,3 млн. лв. 

 трансфери от/за централния бюджет, в нетен размер на 133,6 млн. лв., от тях: 

 Съгласно разпоредбата на чл. 11 от ЗДФГУДПС – 103,7 млн. лв. 

 Съгласно разпоредбата на чл. 129, ал. 12 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 

1, ал. 4 от ЗДФГУДПС – увеличение от 137,4 млн. лв. 

 Съгласно разпоредбата на чл. 129, ал. 15 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 

22, ал. 2 и ал. 3 от ЗДФГУДПС – намаление от 107,5 млн. лв. 

 приходи от лихви – 10,9 млн. лв. 

Отчетът за касовото изпълнение на фонда за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. е 

представен в следната таблица: 

 

 
 

ЧАСТ ТРЕТА 

ПУБЛИЧНОСТ  

Министерството на финансите ежемесечно публикува данни за изменението на касовите 

потоци по сметката на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна 

система в БНБ на своята интернет страница*. 

Постъпленията във фонда за съответната година и наличностите на средствата на фонда 

към края на съответните отчетни години, са представени в таблицата по-долу: 

 

*www.minfin.bg, банер ДФГУДПС, Статистически данни, Отчетни данни за Сребърния фонд. 

 

Показатели Сума

(хил. лв.)

Отчет

1 2

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 10 938,1

II. РАЗХОДИ 0,0

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 133 622,9

1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 133 622,9

1.1. По чл.11, ал.1 от Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, от тях: 103 721,5

  - парични постъпления от приватизация, отчетени по държавния бюджет за 2021 г. (чл. 11, ал. 1, т. 1 от закона) 609,5

 - приходи от концесии, отчетени по държавния бюджет за 2021 г. (чл. 11, ал. 1, т. 3 от закона) 98 047,8
 - приходи от други източници, определени със закон или с акт на Министерския съвет - средства от глоби, имуществени санкции и 

    неустойки, свързани с приватизационния процес по реда на чл. 8, ал. 8, т. 2 и ал. 9 от Закона за приватизация и 5 064,2

    следприватизационен контрол (чл. 11, ал. 1, т. 4 от закона)

1.2. По чл. 129, ал. 12 от КСО и чл. 1, ал. 4 от Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система 137 359,7

1.3. По чл. 129, ал. 15 от КСО и чл. 22, ал. 2 и ал. 3 от Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система -107 458,3

ІV. БЮДЖЕТНО САЛДО (I+II+III) 144 561,0

V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -144 561,0

в т. ч.

1. Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -144 561,0

1.1. Наличност в началото на годината в БНБ (+) 3 551 308,3

1.2. Наличност в края на годината в БНБ (-) -3 695 869,3



 
 

 
 

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА 

ВЪНШЕН ОДИТ 

 

През 2022 г. на основание чл. 38, ал. 1 от Закона за Сметната палата е извършен одит на 

отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. (отчетът на 

Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система е част от отчета 

за касовото изпълнение на централния бюджет). 

 В окончателния одитен доклад № 0600200722, приет с решение № 363 от 05.10.2022 г. на 

Сметната палата не са налице препоръки към ръководството на Министерството на финансите по 

отношение на касовия отчет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната 

пенсионна система. 

ДФГУДПС (млн. лв.)

За периода 2007-2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Източници 2534,1 124,0 127,7 136,5 181,8 188,7 258,5 144,6

Трансфер от/за 

централния бюджет 2490,7 124,0 127,7 136,5 181,8 188,7 258,5 133,6

Лихви по депозити 43,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9

Наличности към 

края на периода по: 2007 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021

Банки 2534,1 2658,1 2785,7 2922,3 3104,1 3292,8 3551,3 3695,9

БНБ 2534,1 2658,1 2785,7 2922,3 3104,1 3292,8 3551,3 3695,9

Банки

Инструменти 2534,1 2658,1 2785,7 2922,3 3104,1 3292,8 3551,3 3695,9

Депозити 2534,1 2658,1 2785,7 2922,3 3104,1 3292,8 3551,3 3695,9

Други

Вид валута 2534,1 2658,1 2785,7 2922,3 3104,1 3292,8 3551,3 3695,9

Лева 2534,1 2658,1 2785,7 2922,3 3104,1 3292,8 3551,3 3695,9

Валута (левова 

равностойност)

216,0

1 074,3

1 623,3
1 683,9

1 776,7

2 086,9

2 332,0
2 445,4

2 534,1
2 658,1

2 785,7
2 922,3

3 104,1

3 292,8

3 551,3

3 695,9
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(млн. лв.)Паричен ресурс на ДФГУДПС за периода 2007-2022 г.


