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РЕЗЮМЕ 

 

Българското правителство обича да харчи нашето богатство, особено когато 
приближават избори. 

Положителните резултати от провежданата данъчна политика водят до 
безпрецедентни приходи в държавната хазна, които сериозно надвишават 
планираните. Точно тези „неочаквани” свръх приходи стоят в основата на 
допълнителните харчове на държавата. През последните години българското 
правителство неизменно намира начин да похарчи повече средства от 
записаните в Закона за държавния бюджет. 

За периода 2000 – 2007 година общата сума на допълнително одобрените 
бюджетни кредити възлиза на малко повече от 6,5 млрд. лв. Разделена по 
години тази сума представлява средно малко над 2% от БВП на страната. Почти 
900 млн. лв. от тези средства са били одобрени от т. нар. Резерв за 
непредвидени и неотложни разходи. Това са средства, похарчени за структурни 
реформи, за предотвратяване и ликвидиране на последиците от бедствия и 
аварии, като и за фискална устойчивост. 

Огромната част от въпросните 6.5 млрд. лв., а именно около 4,6 млрд. лв., са 
одобрени от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите. 
Информацията за конкретното изразходване на тези средства е изключително 
оскъдна и е почти невъзможно да се откроят някакви резултати. По този начин, 
харченето трудно може да бъде оправдано. 

Останалите около 1 млрд. лв. допълнителни харчове са одобрени от Народното 
събрание по предложение на Министерския съвет, като тук се визира единствено 
2007 година. За първи път през миналата година имаше ограничение 
Министерският съвет по предложение на министъра на финансите да може да 
одобри допълнителни бюджетни кредити в размер до 1,5 на сто от разчета на 
приходите по консолидираната фискална програма за съответната година 
и това наложи гласуването на тези допълнителни средства от НС. Въпросната 
процедура повиши до някаква степен прозрачността на разходване на тези 
средства, но като цяло продължава да липсва какъвто и да е подробен отчет. 

Цялостното проследяване на всички допълнителни харчове се оказа почти 
непосилна задача. Въпреки това, няколко факта правят сериозно впечатление: 

• Допълнителните разходи на правителството са най-много именно в 
годините, непосредствено преди парламентарни избори; 

• При съставяне на бюджета българските правителствени финансисти или 
не могат да смятат правилно, или не искат; 

• Голяма част от допълнителните средства са били предоставени на 
Министерството на отбраната – поне 151 млн. лв. за структурни 
реформи от резерва и 246 млн. лв. от преизпълнение на приходите в 
републиканския бюджет; 

• Най-много допълнителни средства от генерираните единствено от 
преизпълнението на приходите в републиканския бюджет, са били 
предоставени на Министерството на здравеопазването (335 млн. лв.) 
и Министерството на регионалното развитие и благоустройството 
(280 млн. лв.); 

• Министерският съвет е бил изключително щедър към самия себе си – той е 
получил 154 млн. лв. от средствата, одобрени от самия Министерски съвет 
по предложение на министъра на финансите, изпреварвайки дори 
Министерството на вътрешните работи (150 млн. лв.); 
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• Над 1 млрд. лв. от допълнителните средства са били предоставени на 
общините, без да е ясно по какъв точно принцип са били одобрени и за 
какво точно са били изхарчени.  

• Огромната част от допълнителните средства за предотвратяване и 
ликвидиране на последиците от бедствия и аварии са били предоставени 
на общините. Съвсем малка част от тези средства са били предоставени на 
Министерството на извънредните ситуации, което поставя сериозни 
въпросителни относно реалните отговорности на това министерство, и 
въобще около нуждата от неговото съществуване. 

 

Изследвайки допълнителните харчове на държавата можем да отправим 
следните препоръки: 

• Бюджетирането в България трябва да се основава на логиката, че не 
трябва да се поддържа висок бюджетен излишък; 

• При съставянето на държавния бюджет трябва да се отчитат реалистично 
и обективно всички икономически процеси; 

• Харченето на допълнителните средства трябва да се случва максимално 
прозрачно и да бъде решавано от Народното събрание; 

• Напълно трябва да се премахване възможността за одобрение на 
допълнителни средства от Министерския съвет по предложение на 
министъра на финансите (в момента до 1,5% от консолидираната 
фискална програма); 

• Харчовете на допълнителни средства трябва да следват ясна политика и 
да се избягват произволни разходи в края на годината; 

• Предизборното харчене трябва да бъде преустановено; 

• Харченето на допълнителните средства трябва да бъде строго 
контролирано и да се предоставят цялостни отчети и анализи за 
похарчените средства, като тук сериозно внимание трябва да се обърне на 
средствата, предоставяни на общините; 

• Излишъкът трябва да се насочи единствено за финансиране на преходния 
период към приватизация на пенсионната и здравната системи, за чието 
реализиране е необходим подобен ресурс; 

• Излишъците се генерират от т.н. нетни данъкоплатци и е нормално 
излишните средства да им бъдат върнати– било то чрез връщане на 
данъци или просто чрез намаляване на данъчно-осигурителната тежест 
през следващите години. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ХАРЧОВЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА 

 

Високият икономически растеж на България през последните години се отразява 
изключително добре на приходите в държавната хазна. Политиката на 
понижаване на преките данъци стимулира икономиката и в същото време не 
води до по-ниски приходи в държавния бюджет. Дори напротив, с всяка 
изминала година правителството генерира нови рекордни приходи и съответно 
прави значителни разходи. Данните ясно показват, че въпреки намаленията на 
ставките на преките данъци, българското правителство продължава да 
преразпределя над 40% от нашето богатство. Казано по-просто, намесата на 
държавата в икономическия живот на страната не намалява, а само придобива 
други форми и измерения. 

Резултатите от провежданата данъчна политика обаче надхвърлиха всички 
очаквания. Приходите в държавния бюджет далеч надминават планираните, 
което автоматично провокира желанието и практически направи възможно 
допълнителното харчене от страна на правителството.  

Очакваният рекорден излишък и през настоящата 2008 г. е причината ИПИ да 
направи преглед на всички нормативно установени възможности за 
допълнителни харчове, както и направените такива за периода 2000 – 2007 
година. Целта на анализа е да се откроят основните тенденции при 
допълнителните държавни разходи, както и да се дадат съответните препоръки 
за по-ефективното използване на допълнителните средства в хазната. 

Анализът е съсредоточен върху държавния бюджет, тоест в него не са отразени 
всички разходи по консолидираната фискална програма.  

 

"Консолидираната фискална програма" включва държавния бюджет, бюджета на ДОО, 
бюджета на НЗОК, бюджетите на общините, бюджетите на БНТ, БНР, държавните висши 
училища, БАН, извънбюджетните сметки и фондове и другите бюджетни предприятия по 
смисъла на § 1, т. 1 от Закона за счетоводството.  

Държавният бюджет на Република България обхваща републиканския бюджет, бюджета на 
Народното събрание и бюджета на съдебната власт. Републиканският бюджет от своя страна се 
състои от централен бюджет и бюджети на държавните органи.  

Централният бюджет включва републиканските приходи и разходи, извършвани пряко от 
Министерския съвет или чрез делегирани от него права на министъра на финансите. 
Държавните органи, разпоредители с бюджетни кредити, се определят от Министерския съвет и 
са първостепенни и второстепенни. 

В държавния бюджет се включват разходи за издръжка на държавната администрация, 
отбраната и сигурността, съдебната власт, образованието, здравеопазването, културата, 
науката, социалните грижи и други разходи, включително за стопанската сфера, както и за 
изплащането на външния дълг на страната и на вноската на България в общия бюджет на 
Европейския съюз. В републиканския бюджет се предвиждат и средства за финансово 
подпомагане на общините.  

Според Закона за устройство на държавния бюджет (ЗУДБ) – "Бюджетни разходи" са 
предвидените и разходваните парични средства от държавния бюджет съгласно законите на 
страната.  

"Бюджетен кредит" пък е сумата, гласувана в рамките на бюджета, даваща право за 
извършване на разход.  

Всички допълнителни бюджетни разходи, възникнали през съответната година, се извършват на 
базата на допълнително одобрени бюджетни кредити.  
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I. РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ 

Резервите в републиканския бюджет за периода 2000 – 2007 година варират от 
72 млн. лева през 2003 г. до 489 млн. лв. през 2008 г. Тези стойности са взети от 
Закона за държавния бюджет за съответната година, тоест те представят резерва 
така, както е планиран, а не реалното му разходване, което ще разгледаме по 
нататък. 

 

Резерв за непредвидени и неотложни разходи 2000 - 2007 (млн. лв.) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Републикански 
бюджет, от който: 

206 156 139 72 88 274 169 131 489 

- Резерв за структурни 
реформи  

176 116 89 20 32 219 49 61 109 

- Резерв за 
предотвратяване и 
ликвидиране на 
последиците от бедствия 
и аварии 

30 40 50 52 56 56 120 70 80 

- Резерв за фискална 
устойчивост 

- - - - - - - - 300 

Източник: ИПИ, въз основа на Закон за държавния бюджет за съответните години 

 

II. РЕАЛНО ПОХАРЧЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО СРЕДСТВА 

За периода 2000 – 2007 година общата сума на допълнително одобрените 
бюджетни кредити възлиза на малко повече от 6,5 млрд. лв.  

За отделните години сумата варира между 0,9% (2006 г.) и 3.3% (2000 г.) от 
БВП. Спрямо консолидираната фискална програма, сумата варира от 2.4% (2006 
г.) до 7.7% (2000 г.) от всички разходи. 

Допълнително одобрени бюджетни кредити за 
периода 2000 - 2007 година (млн. лв.)
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Източник: ИПИ, въз основа на данни от заявление за достъп до обществена 
информация, подадено до Министерство на финансите 
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Данните ясно показват склонността на управляващите да харчат значителни 
средства предизборно. В случая разглеждаме годините непосредствено преди 
провеждането на парламентарни избори, когато всъщност е най-вероятно да се 
правят подобни харчове. Оказва се, че точно годините предхождащи 
парламентарни избори, а именно 2000 г. и 2004 г., са и годините с най-висок 
процент на одобрените допълнителни разходи, спрямо разходите по 
консолидираната фискална програма. Изборните резултати обаче ясно показват, 
че тези харчове не са имали очаквания от управляващите ефект сред 
гласоподавателите.  
 
 
Допълнителни бюджетни кредити като % от Консолидираната фискална 
програма 

 
Източник: ИПИ, въз основа на данни от заявление за достъп до обществена 
информация, подадено до Министерство на финансите 

 

Настоящата 2008 година също ще даде възможност на управляващите на 
направят рекордни харчове и то точно преди годината на изборите. Дали ще 
повторят и те същата грешка?! 

Разликата между планирания в началото на годината резерв в бюджета и 
допълнително похарчени средства през годините нараства застрашително. През 
2006 година има най-малко разминаване в одобрените от Народното събрание 
бюджетни параметри и реално похарчените средства от правителството. Данните 
за 2007 са повече от тревожни. За изминалата година се наблюдава 
изключително повишение на допълнителните пари, похарчени от 
правителството.  

 
Разлика между планиран резерв и реално похарчени допълнително 
средства 

Млн.лв. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
РАЗЛИКА -664 -343 -470 -893 -989 -341 -279 -1 296 
Източник: ИПИ 
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Източник: ИПИ, въз основа на данни от заявление за достъп до обществена 
информация, подадено до Министерство на финансите 

 

Интересно е да видим и на какво основание всъщност са похарчени толкова 
много извънредни средства – каква част от тях са от резерва, каква част са от 
излишъка одобрени от Министерският съвет по предложение на министъра 
на финансите или от Народното събрание по предложение на Министерския 
съвет и каква част са от дарения и помощи?! 

 
Допълнително одобрени бюджетни кредити за периода 2000 - 2007 година (млн. 

лв.) 

Година 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Основание                 
Резерв за неотложни и 
непредвидени разходи 

183 63 84 16 43 201 162 136 

Бюджетен излишък – 
одобрени от  
Министерският съвет 

687 437 525 949 1,034 413 261 304 

Бюджетен излишък – 
одобрени от  
Народното събрание 

- - - - - - - 958 

Средства от дарения, помощи 
и други безвъзмездно 
получени суми 

- - - - - - 25 29 

ВСИЧКО 870 499 609 965 1,077 615 448 1,427 

   % от БВП 3.3% 1.7% 1.9% 2.8% 2.8% 1.4% 0.9% 2.5% 

   % от разходите по КФП 7.7% 4.2% 4.8% 6.9% 7.1% 3.7% 2.4% 6.5% 

Източник: ИПИ, въз основа на данни от заявление за достъп до обществена 
информация, подадено до Министерство на финансите 
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Допълнително одобрените бюджетни средства от резерва за неотложни 
непредвидени разходи за периода 2000 – 2007 г. са в размер на 888 млн. лв., 
като максималният възможен размер е бил малко над 1,2 млрд. лв.  

Огромната част от тези средства (630 млн. лв.) е била предоставена за 
структурни реформи. Най-много средства за структурни реформи са били 
предоставени на Министерството на отбраната (151 млн. лв.), Националния 
осигурителен институт (106 млн. лв.) и Министерството на образованието (76 
млн. лв.). Прави впечатление, че при НОИ и МО всички средства са били 
предоставени в една единствена година – за НОИ през 2000 г., а за МО през 
2005 г.  

Самият факт, че от резерва за неотложни непредвидени разходи се разходват 
ежегодно средства за структурни реформи звучи странно. Нормално е тези 
структурни реформи да бъдат част от дългосрочна политика и да бъдат 
финансово осигурени. Не бива да се разчита на допълнителни бюджетни 
кредити за извършването на определени реформи. Като цяло, липсва и по-
конкретна информация за изразходването на средства и съответните резултати. 

Повечето от допълнително одобрените бюджетни кредити, одобрени от 
Парламента се дължат на преизпълнение на приходите в републиканския 
бюджет и в далеч по-малка степен за сметка на преизпълнение на 
министерствата и ведомствата. На практика, за периода 2000 – 2007 г. 
Министерският съвет по предложение на министъра на финансите е одобрил 
допълнителни бюджетни кредити в размер на около 4,6 млрд. лв., като от тях 3,4 
млрд. лв. се дължат на преизпълнение на приходите в републиканския бюджет и 
1,2 млрд. лв. са за сметка на преизпълнение на министерствата и ведомствата.  

Трябва да се отбележи, че тук не се включват тези почти 1 млрд. лв., които са 
одобрени от Народното събрание по предложение на Министерския съвет през 
2007 г., въпреки че те също се дължат на преизпълнение на приходите в 
републиканския бюджет. 

Разглеждайки средствата, одобрени от Министерския съвет по предложение на 
министъра на финансите (без тези от резерва), и то в тази им част, която се 
отнася единствено до преизпълнение на приходите в републиканския бюджет 
(3,4 млрд. лв. за периода 2000 – 2007 г.), правят впечатление следните факти: 

1. Най-много допълнителни средства общо за периода са били 
предоставени на  

o Министерството на здравеопазването (335 млн. лв.);  

o Министерството на регионалното развитие и благоустройството 
(280 млн. лв.);  

o Министерството на отбраната (246 млн. лв.) и  

o Министерството на образованието и науката (236 млн. лв.); 

2. Веднага след тези четири министерства се подрежда Националният 
осигурителен институт с 197 млн. лв., като почти всички от тях са били 
предоставени в едва две години, а именно 2000 и 2004 г.; 

3. Самият Министерски съвет (154 млн. лв.), изпреварвайки дори 
Министерството на вътрешните работи (150 млн. лв.); 
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4. Министерствата, които се представят далеч по-скромно, са: 
Министерството на икономиката и енергетиката (13 млн. лв.), 
Министерството на транспорта (14 млн. лв.) и Министерството на 
околната среда и водите (14 млн. лв.) – тук трябва да отбележим, че 
тези министерства имат сериозни допълнителни разходи, но те се 
дължат в голяма степен на преизпълнение на приходите в самите тях1; 

5. Общините са получили общо почти 1 млрд. лв. (983 млн. лв.). 

 

През 2007 г. огромното преизпълнение на приходите в републиканския бюджет 
доведе до рекорден размер на предоставените допълнителни бюджетни кредити.  

За разлика от предишни години, благодарение на промените в ЗУДБ2, голяма 
част от тези допълнителни средства бяха одобрени от Народното събрание по 
предложение на Министерския съвет (чл. 35, ал. 4 от ЗУДБ), а не както до преди 
от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите. Според 
въпросните промени МС може да одобри допълнителни бюджетни кредити в 
размер до 1,5 на сто от разчета на приходите по консолидираната 
фискална програма за съответната година, като допълнителни бюджетни 
кредити над този размер се одобряват от Народното събрание. 

За 2007 г. НС одобри допълнителни бюджетни кредити в размер на 958 млн. лв. 
Средствата бяха използвани основно за изграждане на пътна, железопътна, 
екологична и друга инфраструктура, метрополитена в София, както и за 
изпълнение на поети от страната ни ангажименти към Европейския съюз по 
глава „Енергетика” и „Телекомуникации и информационни технологии”. 

 

ФОКУС ВЪРХУ БЕДСТВИЯТА И АВАРИИТЕ 

За периода 2000 – 2007 година общата сума на допълнително одобрените 
бюджетни кредити за предотвратяване и ликвидиране на последиците от 
бедствия и аварии възлизат на 554 млн. лв., от които – 451 млн. лв. са 
предоставени на общините и 104 млн. лв. на министерства и ведомства.  

На-много допълнителни средства са били предоставени през 2005 и 2006 г., 
съответно 118 и 115 млн. лв., като отново над ¾ са били по посока на общините. 

Министерствата и ведомствата, които са получили най-много средства за 
предотвратяване и ликвидиране на последиците от бедствия и аварии в периода 
2000 – 2007 г., са:  

° Министерството на регионалното развитие и благоустройството (25 млн. 
лв.),  

° Министерството на земеделието и храните (22 млн. лв.),  

° Министерският съвет (13 млн. лв.),  

                                                 
1 Тук лидер е Министерство на икономиката и енергетиката, което в периода 2000 – 2007 г. е 
направило допълнителни харчове в размер на 390 млн. лв. благодарение единствено на 
преизпълнение на собствените си приходи.  
2 Закон за устройството на държавния бюджет 
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° Министерството на вътрешните работи (11 млн. лв.) и  

° Министерството на транспорта (10 млн. лв.).  

Интересен е фактът, че самото Министерство на извънредните ситуации е 
получило по-малко допълнителни бюджетни кредити от горе-споменатите 
министерства и ведомства, а именно 7 млн. лв.  Това още веднъж подкрепя 
схващането, че въпросното министерство всъщност не играе основна роля в 
борбата с бедствията и авариите и поставя сериозни въпросителни касаещи 
неговото съществуване. 

 
Допълнително одобрени бюджетни кредити за предотвратяване и ликвидиране на 

последиците от бедствия и аварии (млн. лв.) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Министерства и ведомства 6 4 7 9 11 24 28 15 
Общини 36 39 42 43 44 93 87 66 

ВСИЧКО 42 43 50 52 55 118 115 80 
Източник: ИПИ, въз основа на данни от заявление за достъп до обществена 
информация, подадено до Министерство на финансите 

Бележка: В периода 2000 - 2005 година предоставянето на общините на средства за 
сметка на резерва за предотвратяване и ликвидиране на последиците от бедствия и 
аварии се извършваше чрез процедурата за незабавно инкасо. В отчетите за касово 
изпълнение на централния бюджет средствата са отчитани като капиталови разходи 
при стихийни бедствия и аварии. 

 

Като изключим суровите цифри обаче, липса всякаква информация за какво 
точно са били изхарчени тези средства. Разбира се, част от харчовете стават 
достояние – било то през отчетите на отделните министерства и ведомства, било 
чрез откъслечни информации в медиите, но като цяло липсват данни за 
конкретните разходи и съответните резултати. 

 

 

ФОКУС ВЪРХУ ОБЩИНИТЕ 

За периода 2000 – 2007 година общата сума на допълнително одобрените 
бюджетни кредити за общините възлиза на малко над 1,1 млрд. лв. Най-много 
допълнителни средства са предоставени през 2003 г. – 244 млн. лв., а най-малко 
през 2001 г. – едва 32 млн. лв. 

Столична община е лидер по получени допълнителни средства за периода – 122 
млн. лв. След нея са Община Пловдив (77 млн. лв.), Община Варна (39 млн. лв.), 
Община Бургас (31 млн. лв.) и Община Карлово (28 млн. лв.). Най-малко 
допълнителни средства е получила Община Сопот – 125 хил. лв.  

 
Как точно са разпределени допълнителните средства, ако обобщим 
данните по области? 
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Допълнително одобрени бюджетни кредити към общините за 
периода 2000 - 2007 година (млн. лв.) - по области
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Източник: ИПИ, въз основа на данни от заявление за достъп до обществена 
информация, подадено до Министерство на финансите 

 

На равнище области, София и Пловдив са получили допълнително малко над 
четвърт милиард лева (Пловдив – 137 млн. лв. и София – 122 млн. лв.), като 
това представлява около ¼ от всички допълнителни средства разпределени на 
общините. По-посока Ямболска област пък са разпределени най-малко 
допълнителни средства – едва 14 млн. лв. Разликата между Ямболска и 
Пловдивска области е почти 10 пъти. 

 
Допълнително одобрени бюджетни кредити към общините за периода  

2000 - 2007 година (млн. лв.) - по области 

Година 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Области                 

Благоевград 7.9 0.1 8.0 11.2 5.3 1.3 11.3 10.3 

Бургас 14.6 0.3 14.6 13.1 11.1 1.5 5.2 2.1 

Варна 20.0 0.3 10.1 12.4 6.6 2.0 5.3 5.3 
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Велико Търново 11.3 0.2 5.0 10.3 2.5 1.2 4.0 2.2 

Видин 5.3 0.2 3.3 3.4 1.9 0.6 1.7 0.9 

Враца 7.1 0.1 7.5 8.2 4.5 1.1 3.9 4.2 

Габрово 4.1 0.0 3.0 4.0 1.1 0.8 2.6 1.1 

Добрич 5.9 0.1 4.7 6.9 2.0 0.6 1.9 0.7 

Кърджали 7.0 0.0 4.7 4.7 12.7 1.0 8.4 8.3 

Кюстендил 6.7 0.3 6.4 5.1 3.5 0.5 2.0 1.8 

Ловеч 3.9 0.1 4.2 4.8 1.2 0.7 2.1 0.8 

Монтана 6.3 0.2 4.2 4.9 2.0 0.5 3.5 0.9 

Пазарджик 9.0 0.2 6.0 7.4 6.0 0.7 6.4 3.5 

Перник 6.7 0.0 8.7 3.5 7.7 0.7 1.2 1.1 

Плевен 9.5 0.1 9.5 7.3 6.0 0.8 4.1 3.8 

Пловдив 27.6 0.5 28.5 22.8 12.2 8.5 22.2 14.4 

Разград 5.4 0.3 3.6 4.3 4.4 0.4 2.0 5.8 

Русе 10.3 0.2 11.1 7.3 1.9 0.5 3.0 4.7 

Силистра 4.6 0.1 4.2 4.7 5.7 1.2 1.3 0.9 

Сливен 5.5 0.1 4.2 5.0 4.1 0.5 0.9 0.7 

Смолян 7.2 0.6 4.8 4.6 8.3 3.6 7.2 7.6 

София 2.6 27.5 14.7 46.0 22.3 1.2 2.1 5.5 

Софийска 6.7 0.1 7.2 9.2 5.2 0.8 8.0 3.8 

Стара Загора 13.3 0.3 12.6 11.4 3.8 1.1 2.2 2.2 

Търговище 5.2 0.0 3.0 3.6 2.3 0.6 1.9 1.0 

Хасково 10.7 0.2 6.9 8.3 3.8 0.8 2.2 2.1 

Шумен 8.7 0.1 7.1 6.3 5.4 0.6 4.9 2.9 

Ямбол 4.7 0.0 2.7 2.9 1.5 0.4 1.3 0.8 

ВСИЧКО 238 32 210 244 155 34 123 99 
Източник: ИПИ, въз основа на данни от заявление за достъп до обществена 
информация, подадено до Министерство на финансите 

 

Данните ясно показват, че съществува сериозна разлика в одобрените 
допълнителни средства през отделните години. Това означава, че средствата не 
са директно обвързани с големината на общината, което до голяма степен е 
обосновано. Този факт обаче задължава съществуването на ясни критерии, по 
които да се предоставят тези средства.  

Въпреки това, прави впечатление тоталната липса на по-детайлна информация, 
както и отсъствието на всякаква прозрачност. Не е ясно по какви точно правила 
се предоставят допълнителните средства за общините, нито пък за какво точно 
са използвани. Изготвянето на подобен обобщен отчет/анализ е от изключителна 
важност и той трябва да стане обичайна практика.  
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ПРЕПОРЪКИ 

Адекватният подход за организиране и взимане на решение относно бюджетните 
процедури и в частност харченето на бюджетния излишък е намирането на 
политически легитимни и обществено прозрачни варианти за процедурата.  

Изследване на Световната банка3 от 2005 г. показва, че: 

• По-прозрачните общества имат ефективни правителства – възможността 
да се следи работата на администрацията е причина тя да подобрява 
услугите си. 

• Прозрачността влияе върху доходите на хората – информацията 
(осведомеността) означава знание за правителствената политика, което 
допринася за наличието на предвидимост и възможност за вземане на 
информирани решения от страна на икономическите агенти.  

• Прозрачността влияе върху конкурентността на икономиката. 

• Прозрачността влияе върху нивото на корупцията. 

• Прозрачността насърчава инвестициите – ако местните и чуждестранни 
инвеститори са наясно за правителствената политика, те могат да 
преценят какви са рисковете да инвестират в българската икономика. 
(Светла Костадинова, Март 2007 г.) 

Важен извод в изследването на Световната банка е, че по-ниската прозрачност 
на правителството води до средно 2 процентни пункта по-нисък икономически 
растеж. За всяка икономика това е от изключително значение. 

В следващите редове предлагаме мерки за увеличаване на прозрачността в 
процеса на взимане на решения при харчене на средства от бюджета на 
България. 

 

1. Гласуване в Народното събрание 

На базата на условието за по-голяма прозрачност през фискалната 2007 г. бяха 
направени промени, свързани с процедурата и начина на взимане на решение 
относно харченето на формирания бюджетен излишък. По-конкретно чл. 35 от 
ЗУДБ регламентира необходимостта от отпускането на допълнителни бюджетни 
кредити над 1.5% от разчета на приходите по консолидираната фискална 
програма да се одобрява от Народното събрание по предложение на 
Министерския съвет.  

Предложението ни е приемане на задължение правителството да внася за 
гласуване и одобрение в Народното събрание цялата предвидена сума за 
харчене от бюджетния излишък. Нещо повече, практиката от 2007 показва, че 
явно трябва експлицитно да е записано и в какъв срок се внася информацията, 

                                                 
3 “Transparenting Transparency” Initial Empirics and Policy Applications, Ana Bellver and Daniel 
Kaufmann , The World Bank, draft, September 2005 
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каква детайлност е задължителна и колко време най-малко има за обсъждане на 
предложените проекти. 

 

2. Анализ разходи-ползи 

Задължително всяко харчене на пари, извън одобрената рамка на държавния 
бюджет в началото на годината от Народното събрание трябва да бъде оценено 
чрез икономическата оценка на разходите и ползите.  

Всяка структура, която иска да бъде получател по преразпределението на 
допълнителните средства от формирания бюджетен излишък трябва да 
кандидатства пред Министерския съвет и/или Парламента с конкретен проект, 
включващ цел, необходимост, очаквани ефекти и т.н. През 2008 година за първи 
път всички министерства изготвиха поне на хартия програмен бюджет, така че 
това няма да е нова практика за тях. 

Особено важно е тези анализи да бъдат на разположение на народните 
представители и обществото по време на обсъждането им. 

 

3. Намаляване на данъчно-осигурителната тежест 

Икономически най-ефективният и рационален вариант за управлението на 
формираните бюджетни излишъци е използването им за намаляване на данъчно-
осигурителната тежест в България.  

Възможен вариант е т.нар. „обратно връщане на финансови активи“ на 
данъкоплатците. Логиката се свързва с факта, че държавата трябва да събира 
толкова пари от хората, колкото са й нужни, за да изпълнява основните си цели 
на съществуване, нито повече, нито по-малко. Поради този факт, когато 
държавата е иззела повече пари от хората и бизнеса, отколкото са й нужни, е 
нормално тези пари да се върнат обратно (или поне по-голямата част от парите 
трябва да се върнат обратно, предвид поддържането на фискална и 
макроикономическа стабилност в страната). Има различни форми на връщане на 
парите – с чек, по отделни клиентски банкови сметка, с пощенски запис 
или чрез намаление на данъчно-осигурителното бреме4. Последният 
вариант, намаление на данъците е за предпочитане пред всички останали 
поради дългосрочните си положителни ефекти за гражданите и бизнеса. 

Например, през 2007 г. правителството похарчи допълнителни над 1 милиард 
лева от излишъка. Абсолютно възможно беше използването на тези средства за 
намаление на осигурителната тежест, като вместо сегашните 33.7% осигуровки 
можехме да плащаме само 10% осигуровки (Алтернативен бюджет, ИПИ). 

Въпреки всичко, естествено е част от излишъка да не се харчи, а да се насочва 
към фискалния резерв на страната. Това е породено от обстоятелството, че 
икономиката е циклична, по своята характеристика, появяват се различни (по 
естество и размер) сътресения и/или кризи, за които икономиката трябва да е 
подготвена, и доверието към институциите и държавността трябва да се запазва. 

                                                 
4 Към този момент не засягаме процеса на администриране на т.нар. „обратно връщане на 
финансови активи”. Това по-скоро е отделна тема на изследване и анализ.  
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Затова е необходимо да се поддържа определено ниво на фискален резерв, 
който се използва като гаранция срещу бъдещи трусове. 

 

4. Фискален резерв5  

Фискалният резерв към 31.12.2007 г., изчислен по текущи валутни курсове е 
7.45 млрд. лв., и е нараснал в номинално изражение с около 1.6 млрд. лв., т.е. 
има приблизително ръст от около 63% спрямо фискалната 2006 година.  

С параграф 7 от преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2007 г. е 
определено минималното равнище на фискалния резерв за 2007 г. в размер на 
3.6 млрд. лв. Излишъкът по консолидирания бюджет за 2007 г. по национална 
методология беше в размер на 1 959.6 млн. лв., което представлява 3.5% от 
БВП. 

На базата на стабилността, която дава на общата макроикономическа рамка 
съществуването на фискален резерв, той практически (и теоретически) може да 
се използва като инструмент и/или предпоставка (буфер) за постигане на 
няколко основни цели в определени области, а именно: 

• Изкупуване на външен дълг;  

• Намаляване на данъци;  

• Намаляване на системни рискове, демографски и структурни, свързани 
например с проблемите в пенсионната система и функционирането на 
НОИ. Следователно цялостна реформа в пенсионната система би могла да 
бъде финансирана отчасти от фискалния резерв (Красен Станчев, 
Декември 2006 г.,). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рекордните бюджетни излишъци, стабилната фискална позиция на страната и 
непрекъснато нарастващия фискален резерв, са достатъчни условия за 
реализирането на реформаторски политики по отношение на данъчно-
осигурителната тежест и цялостни реформи в пенсионната и здравната системи.  

Насочването на излишъка към крайно неефективни и непрозрачни ведомствени 
разходи трябва да бъде преустановено веднага. 

                                                 
5 Фискалният резерв включва наличностите в лева и чуждестранна валута на всички банкови 
сметки и депозити, в т.ч. държавния бюджет, ВУЗ, БАН, БНТ, БНР, НОИ, НЗОК и 
извънбюджетните фондове на централно ниво (Отчет по изпълнението на ЗДБРБ 2007) 
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*** 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Възможности да се похарчат повече средства от гласуваните в Закона за 
държавния бюджет (тоест да се одобрят допълнителни бюджетни 
кредити): 

• Министерският съвет може да одобри допълнителни бюджетни кредити от 
резерва за неотложни и непредвидени разходи (чл. 35, ал.1 от ЗУДБ). 

• Министерският съвет по предложение на министъра на финансите може да 
одобри допълнителни бюджетни кредити в размер до 1,5 на сто от 
разчета на приходите по консолидираната фискална програма за 
съответната година, когато те са покрити от преизпълнение на собствени 
приходи и/или от разкриване на нови приходоизточници (чл. 35, ал.2 от 
ЗУДБ). Алинеята се прилага, без да се влошава балансът на 
консолидираната фискална програма. 

• Допълнителни бюджетни кредити над размера по горната алинея се 
одобряват от Народното събрание по предложение на Министерския 
съвет, когато те са покрити от преизпълнение на собствени приходи и/или 
от разкриване на нови приходоизточници, без да се влошава балансът на 
консолидираната фискална програма (чл. 35, ал.4 от ЗУДБ). 

• Министърът на финансите може да одобри допълнителни бюджетни 
кредити за средствата от дарения, помощи и други безвъзмездно 
получени суми (чл. 35, ал.5 от ЗУДБ). 

• Председателят на Народното събрание може да одобри бюджетни кредити 
от резерва по бюджета на Народното събрание при неотложни 
непредвидени разходи (чл. 35, ал.6 от ЗУДБ). 

• Висшият съдебен съвет може да одобри допълнителни бюджетни кредити 
от резерва по бюджета на съдебната власт при неотложни 
непредвидени разходи (чл. 35, ал.7 от ЗУДБ). 

В републиканския бюджет, в бюджета на Народното събрание и в бюджета на 
съдебната власт се предвиждат резерви за неотложни непредвидени разходи 
(чл. 11, ал.1 от ЗУДБ). Подобни резерви са предвидени и по бюджетите на НЗОК 
и НОИ, но те не са част от държавния бюджет. Резервите за неотложни 
непредвидени разходи в бюджета на Народното събрание и в бюджета на 
съдебната власт са на обща стойност около 1 млн. лв. на година, тоест 
пренебрежимо малко на фона на резервите в републиканския бюджет. За 2008 г. 
резервите предвидени в бюджета на Народното събрание възлизат на 500 хил. 
лв., а тези в бюджета на съдебната власт - на 600 хил. лв. 

*** 

Средствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване 
на последиците от бедствия се разходват до 25 на сто за превантивни 
дейности за реализиране на политиките и програмите, свързани с дейности по 
превенция и предотвратяване на последици от бедствия и аварии по 
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предложение на министъра на държавната политика при бедствия и аварии, 
съгласувано с министъра на финансите. 

Средствата от резерва за фискална устойчивост се разходват по решение на 
Министерския съвет, ако са изпълнени едновременно следните условия: 

1) очакваният годишен размер на положителното салдо по консолидираната 
фискална програма превишава 3 на сто от прогнозата за годишния БВП;  

2) не се влошава утвърденото бюджетно салдо по републиканския бюджет. 

От гледна точка на бюджетната политика, резервът в частта за фискалната 
устойчивост през 2008 г. замества 90 процентното правило, прилагано през 
миналите години. Неговата функция е да концентрира определен обем 
финансови ресурси и да постави тяхното разходване в зависимост от 
макроикономическите и фискални развития. Резервът представлява инструмент, 
осигуряващ гъвкавост в хода на изпълнението на бюджета и редуцира 
фискалните рискове. 

*** 

Одобрени допълнителни бюджетни средства за периода 2000 – 2007 година  
(не се включват тези от резерва) 

Министерства и ведомства, автономни бюджети, общини и нефинансови 
предприятия 

Млн.лв. 

ОБЩИНИ 1 073.5 
Министерство на финансите 516.3 
Министерство на икономиката и енергетиката 435.0 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството 406.7 
Министерство на здравеопазването 406.4 
Министерство на отбраната 364.3 
Министерство на вътрешните работи 272.8 
Министерство на образованието и науката 243.1 
Министерство на държавната политика при бедствия и аварии 243.2 
НОИ 196.7 
НФ 191.6 
Министерство на земеделието и храните 187.8 
Министерски съвет  167.1 
Министерство на околната среда и водите 153.7 
ЦБ 96.1 
Комисия за регулиране на съобщенията 94.0 
ВСС 65.5 
НЗОК 65.5 
Министерство на държавната администрация и административната реформа 56.0 
Министерство на труда и социалната политика 53.1 
Държавна агенция за младежта и спорта 53.2 
Министерство на външните работи 50.5 
Министерство на транспорта 44.3 
БДЖ ЕАД 40.3 
Параходство Български морски флот 38.0 
Министерство на културата 37.7 
БНТ 37.7 
НК "Железопътна инфраструктура" 23.6 
Министерство на правосъдието 21.2 
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Столична компания за градски транспорт 16.0 
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения 13.0 
Национален статистически институт 10.0 
Народно събрание 6.8 
БНР 5.6 
БАН 4.4 
Сметна палата 3.6 
Национална служба за охрана 3.6 
Агенция за ядрено регулиране 3.6 
Комисия за финансов надзор 2.3 
Национална разузнавателна служба 0.9 
ДП Транспортно строителство и възстановяване 0.7 
ДВУ 0.6 
БЧК 0.6 
Държавна комисия по сигурността на информацията 0.5 
БТА 0.5 
Мини Балкански басейн 0.5 
Студентски столове и общежития 0.3 
Администрация на президента 0.3 
Конституционен съд 0.1 
Комисия за защита на конкуренцията 0.0 
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 0.0 
Съвет за електронни медии 0.0 
Комисия за защита от дискриминация 0.0 
Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност 0.0 
Омбудсман 0.0 
Комисия за защита на личните данни 0.0 
Комисия за разсекретяване и обявяване на документите на Държавна сигурност и 
разузнавателните служби на Българската народна армия 0.0 

Източник: ИПИ, въз основа на данни от заявление за достъп до обществена 
информация, подадено до Министерство на финансите 

 


