Държавен фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система
Държавният фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система
(ДФГУДПС) е създаден като самостоятелно обособена част от централния бюджет с
разпоредба § 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2006 г. Статутът на фонда и срокът за трансферирането на
предвидените за фонда средства са конкретизирани с разпоредбата на § 16 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г. и
чл. 124 от ПМС № 20/2007г. На тяхно основание на 31.05.2007 г. Министерството на
финансите извърши трансфер от централния бюджет по отделно откритата за целта текуща
сметка на ДФГУДПС в размер на 211.8 млн. лв., в т.ч.:
• 151.6 млн. лв. – 25 на сто от постъпленията от приватизация за 2006 г.;
• 60.2 млн. лв. - 50 на сто от икономиите на разходите по републиканския бюджет
за 2006 г.
През 2007 г. за сумата от 210.0 млн. лв. е открита депозитна инвестиционна сметка.
Натрупаните към 31.12.2007 г. лихви по депозита са в размер на 4.3 млн. лв. и наличността на
фонда към 01.01.2008 г. е 216.1 млн. лв.
На 23.05.2008 г. са трансферирани 488.5 млн.лв., регламентирани с разпоредбата на § 17,
ал.3 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2008 г. и т. 3 от Решение на Народното събрание от 29.11.2007 г. за одобряване на
допълнителни бюджетни кредити по републиканския бюджет за 2007 г. Средствата се
разпределят както следва:
• 142.5 млн. лв. - 50 на сто от икономиите на разходите по републиканския бюджет
за 2007 г., установени като разлика между сумите по уточнен план и отчетените
суми на показателите по чл. 1, ал. 2, раздел II от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2007 г.;
•

82.0 млн. лв. - 25 на сто от отчетените по републиканския бюджет за 2007 г.
приходи от приватизация;

•

264.0 млн. лв. - допълнителен трансфер в размер на превишението на отчетения
към 31 декември 2007 г. излишък по консолидираната фискална програма над 3
на сто от БВП за 2007 г.

С последните изменения и допълнения на Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), влезли в сила от 22.07.2008 г., (обн. ДВ, бр. 65 от 2008
г.) от разпределението на средствата от приватизация по чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗПСК и
начислените неустойки по поети, но неизпълнени задължения по сключени приватизационни
договори по чл.8, ал. 5, т. 2 от същия закон, на 21.10.2008 г. са преведени на ДФГУДПС
средства в размер на 353.0 млн. лв. и по следните два компонента:
• 351.6 млн. лв. - 90 на сто от паричните постъпления от приватизация на
държавното участие в капитала на търговски дружества, както и на обособени
части от имуществото на еднолични търговски дружества с държавно участие в
капитала, освен в случаите по ал. 2 и по чл. 10а от ЗПСК;
•

1.4 млн. лв. - 90 на сто от паричните постъпления от начислени неустойки по
поети, но неизпълнени задължения, включени в приватизационните договори.

През 2008 г. като трансфер от централния бюджет са преведени на фонда средства в
размер на 841.5 млн. лв.
Общият паричен ресурс на фонда към 31.12.2008 г. е 1 074.3 млн. лв. В тази сума са
включени:
-

трансфер от централния бюджет през 2007 г. – 211.8 млн. лв.;
трансфер от централния бюджет през 2008 г. – 841.5 млн. лв.;

-

приходи от лихви по депозити за 2007 г. и 2008 г. – 21.0 млн. лв.

През 2008 г. Народното събрание прие Закон за Държавния фонд за гарантиране
устойчивост на държавната пенсионна система(обн., ДВ, бр. 98 от 14.11.2008 г.), изпълнението
на който е възложено на министъра на финансите. Основната цел на фонда е той да подпомага
и гарантира устойчивостта на държавната пенсионна система като заделя определени,
допълнителни или извънредни приходи от държавния бюджет за период не по-малко от 10
години и да ги инвестира в различни класове активи, за да осигури допълнителни средства за
фонд „Пенсии”.
През 2009 г. от централния бюджет по сметка на фонда са трансферирани средства в
размер на 86.4 млн. лв. в изпълнение на чл.8, ал.1, т. 1 и чл.8, ал.5, т. 2 от ЗПСК. Натрупаните
към 30.04.2009 г. лихви по депозити са в размер на 3.8 млн. лв. и общата наличност на фонда е
1 164.5 млн. лв. За сумата от 1 158.0 млн. лв. са открити депозитни сметки в БНБ.
Изменението на касовите потоци за периода 2007 – март 2009 г. са представени в
следната таблица:
млн. лева

ДФГУДПС
За периода

2007

2008

Източници
Трансфер от централния бюджет
Лихви по депозити

216,1
211,8
4,3

858,2
841,5
16,7

Депозити към края на периода
(с натрупване) по:

2007

2008

2009 по месеци
Януари Февруари Март
83,4
80,8
2,6

Април

0,2

0,2

0,2

0,2

2009 по месеци
Януари Февруари Март

6,4
5,5
0,9

Април

Банки
БНБ
Банки

216,1
216,1

1074,3
1074,3

1157,7
1157,7

1157,9
1157,9

1158,1
1158,1

1164,5
1164.5

Инструменти за управление
Депозити
Други

216,1
216,1

1074,3
1074,3

1157,7
1157,7

1157,9
1157,9

1158,1
1158,1

1164,5
1164,5

Вид валута
Лева
Валута (левова равностойност)

216,1
216,1

1074,3
1074,3

1157,7
1157,7

1157,9
1157,9

1158,1
1158,1

1164,5
1164,5

