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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект
ЗАКОН

за изменение и допълнение на 
Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
(ДВ, бр. 104 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 1: 
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Приема държавния бюджет за 2021 г. по приходите, помощите и даренията, както следва: 

№
Показатели
Сума


(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
28 382 756,9
1.
  Данъчни приходи
25 492 688,0
1.1.
     Корпоративен данък
2 788 900,0
1.2.
     Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица
86 100,0
1.3.
     Данъци върху доходите на физически лица
4 562 600,0
1.4.
     Данък върху добавената стойност
12 068 000,0
1.5.
     Акцизи
5 580 000,0
1.6.
     Данък върху застрахователните премии
50 000,0
1.7.
     Мита и митнически такси
241 300,0
1.8.
     Други данъци
115 788,0
2.
  Неданъчни приходи 
2 890 068,9
„

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Приема държавния бюджет за 2021 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:

№
Показатели
Сума


(хил. лв.)
 
1
2
II.
РАЗХОДИ
17 034 253,8
1.
Текущи разходи
13 283 238,0
 
    в т.ч.
 
1.1.
     Персонал
6 736 232,5
1.2.
     Субсидии и други текущи трансфери
1 258 578,2
1.2.1.
         Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
1 135 197,8
1.2.2.
         Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
117 197,7
1.2.3.
         Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции
6 182,7
1.3.
     Лихви
622 632,2
1.4.
     Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 738 039,0
2.
Капиталови разходи
2 444 674,9
2.1.
     Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
1 995 680,2
2.2.
     Капиталови трансфери
448 994,7
3.
Прираст на държавния резерв (нето)
16 241,7
4.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
18 000,0
5.
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
1 272 099,2
5.1.
     По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
115 000,0
5.2.
     По бюджета на съдебната власт
600,0
5.3.
     По бюджета на Народното събрание
500,0
5.4.
     По централния бюджет за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19
1 155 999,2
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО
15 408 124,0
1.
Предоставени трансфери за:
15 421 524,0
 
     в т.ч.
 
1.1.
     Общините
4 934 247,9
1.2.
     Държавното обществено осигуряване
6 453 255,2
1.3.
     Националната здравноосигурителна каса
2 130 011,0
 
             в т.ч.
 
1.3.1.
             – от Министерството на здравеопазването
83 400,0
1.4.
     Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд
515 578,5
1.5.
     Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие”
246 780,2
2.
Получени трансфери от:
13 400,0
 
      в т.ч.
 
2.1.
     Държавното обществено осигуряване
7 400,0
2.1.1.
          – за Министерството на труда и социалната политика
4 000,0
2.1.2.
          – за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
250,0
2.1.3.
          – за Министерството на здравеопазването
3 150,0
IV.
ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1 566 059,5
„
3. В ал. 3 числото „-5 484 420,4“ се заменя с „- 5 625 680,4“.
4. В ал. 4 числото „5 484 420,4“  се заменя с „5 625 680,4“.
5. Създават се ал. 5-8:
„(5) Средствата от резерва по ал. 2, раздел ІІ, т. 5.4 се разпределят за:
1. Министерството на вътрешните работи – в размер до 45 049,8 хил. лв. за разходи за персонал;
2. Министерството на правосъдието – в размер до 8 426,8 хил. лв. за разходи за издръжка;
3. Министерството на труда и социалната политика – в размер до 222 400,0 хил. лв. за:
а) разходи за месечна финансова подкрепа за пенсионери с доход от пенсия до линията на бедност;
б) разходи за месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка на семейства с деца до 14-годишна възраст по чл. 16б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
в) разходи за целеви помощи за отопление по наредбата по чл. 12, ал. 4 от Закона за социално подпомагане;
г) разходи по механизма лична помощ по Закона за личната помощ.
4. Министерството на здравеопазването – в размер до 200 051,6 хил. лв. за:
а) разходи за закупуване на допълнителни количества ваксини срещу COVID-19;
б) разходи за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, включително за поставяне на ваксини срещу COVID-19 на здравно неосигурени лица;
в) разходи за осигуряване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19;
г) резерв от лекарствени продукти за лечебните заведения за лечение на системен възпалителен отговор и протромботични състояния, възникнали вследствие на COVID-19 при хоспитализирани пациенти.
5. Министерството на регионалното развитие и благоустройството – в размер до 100 000,0 хил. лв. за разплащане на текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа.
6. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – в размер до 30 000,0 хил. лв. съгласно чл. 109 за предоставяне на безвъзмездни средства на въздушните превозвачи с оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността с разрешение за превоз на пътници, издаден от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.
7. Министерството на икономиката – в размер до 771,0 хил. лв. за Българския институт по метрология за осъществяване на новите функции по Закона за хазарта и Изборния кодекс.
8. Комисията за енергийно и водно регулиране – в размер до 16 300,0 хил. лв. за изплащане на дължими суми в изпълнение на съдебни решения.
9. Разходи за произвеждане на избори по Изборния кодекс в размер до 133 000,0 хил. лв.
10. Разходи за подпомагане на бизнеса и програми за заетост в размер до 400 000,0 хил. лв.
(6) Средствата по ал. 5 се разходват въз основа на акт на Министерския съвет.
(7) Министерският съвет може да одобрява компенсирани промени в разпределението на средствата по ал. 5.
(8) Средства от резерва по ал. 2, раздел II, т. 5.1 в размер до 35 000,0 хил. лв. могат да се разходват за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, настъпили през 2021 г.“
§ 2.  Създава се чл. 64а
„Чл.64а (1) През 2021 г. на пенсионери на възраст над 65 години, които не работят, и размерът на получаваната от тях пенсия или сборът от пенсии заедно с компенсациите и добавките към тях, отпусната/отпуснати при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване, е до линията на бедност 369 лв., имат право на месечна финансова подкрепа за периода от 1 октомври до 
31 декември.
(2) Месечната финансова подкрепа е доплащане на разликата между получаваната пенсия или сборът от пенсии заедно с компенсациите и добавките към тях и линията на бедност 369 лв.
(3) Доплащането се осъществява след преценка на реализираните брутни доходи в семейство, в което има пенсионери, отговарящи на условията по ал. 1.
(4) Право на подкрепа имат пенсионерите, които отговарят на условията по ал. 1, ако реализираният брутен доход на семейството за предходния месец е до кратния размер на линията на бедност 369 лв. в зависимост от броя на членовете му.
(5) Доплащането е на пенсионера, който отговаря на условията по ал. 1.
(6) Отпускането на финансовата подкрепа се осъществява от Агенцията за социално подпомагане въз основа на подадена заявление-декларация, предоставена информация от Националния осигурителен институт и след извършване на служебна проверка за установяване на фактите и обстоятелствата, които са свързани с отпускането на финансовата подкрепа.
(7) Заявление-декларацията по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, се подава от пенсионера, негов съпруг/съпруга или упълномощено лице в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на заявителя след 01.10.2021 г., като в случаите, когато брутните доходи са формирани и от източници, различни от посочените в ал. 1, се прилагат и удостоверителни документи за доход, получен в съответния месец, независимо за кой период са отнася. 
(8) Правото по ал. 1 се осигурява за целия период, през който са изпълнени условията на ал. 4, ако заявлението-декларация е подадено до 31.12.2021 г., като в случаите по ал. 7 удостоверителни документи се представят за всеки от месеците.
(9) Финансовата подкрепа се изплаща в месеца, следващ месеца на подаване на заявление-декларацията въз основа на издадена заповед за отпускане от директора на съответната дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него лице, с изключение на отпуснатата финансова подкрепа за декември, която се изплаща до 31 януари 2022 г.
(10) Изплащането на финансовата подкрепа може да се извършва касово чрез лицензиран пощенски оператор или безкасово по лична платежна сметка на правоимащото лице, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчици на платежни услуги, лицензирани от Българската народна банка, и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната.
(11) При настъпване на промяна в обстоятелствата, въз основа на които е отпусната месечна финансова подкрепа, лицето е длъжно в 7-дневен срок да уведоми писмено съответната дирекция „Социално подпомагане“ за всички настъпили промени, като попълва декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
(12) При установена и доказана недобросъвестност при получаването на месечната финансова подкрепа по ал. 1 директорът на дирекция „Социално подпомагане“ издава мотивирана заповед за възстановяване на получената сума заедно със законната лихва.
(13) Вземанията на лицата се погасяват в срок до 31 март 2022 г.
 (14) Правото по ал. 1 е лично и се погасява към 31 декември 2021 г.
(15) При определяне на правото по ал. 1 не се считат за доход за съответния месец допълнителната сума в размер на 50 лв. към пенсията или сборът от пенсиите, заедно с компенсациите и добавките към тях за всеки пенсионер, както и годишна финансова подкрепа за хранителни продукти в размер 120 лв. съгласно чл. 64 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. 
(16) Финансовата подкрепа по ал. 1 не се счита за доход при определяне на други видове помощи по Закона за социално подпомагане и Закона за семейни помощи за деца.“
§ 3. В чл. 78, ал. 2 накрая се добавя „и в случаите на чл. 1, ал. 5“.
§ 4. В чл. 106, ал. 4 думата „декември“ се заменя със „септември“. 
§ 5. Създава се чл. 109:
„Чл. 109. (1) Държавата предоставя на въздушните превозвачи с оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността с разрешение за превоз на пътници, издаден от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, безвъзмездни средства в общ размер до 30 000,0 хил. лв.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят при условия и по ред, и в размер на проценти от оборота за 2019 г., определени от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и при спазване на правилата за държавни помощи.“





ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 6. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 
2011 г., изм., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 106 от 2016 г., бр. 51, 58, 102 и 103 от 2017 г., бр. 7, 38, 57, 64, 77, 83, 91 и 103 от 2018 г., бр. 17, 41 и 79 от 2019 г., бр. 25, 38 и 57 от 2020 г. и бр. 9 и 21 от 2021 г.), в чл. 16а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Членовете на комисията и служителите имат право ежегодно на представително облекло на стойност, не по-висока от тази, определена за държавните служители.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Служителите на комисията могат да бъдат награждавани с отличия и/или с предметни награди за изпълнение на определени задачи по ред и по начин, установени с вътрешни правила.“
3. Създава се ал. 8: 
„(8) Разходите за допълнителни възнаграждения по ал. 2 са в размер не повече от 30 на сто от разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджета на комисията.“ 

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


Законът е приет от 46-ото Народно събрание на ……………………. 2021 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Ива Митева)
МОТИВИ

êúì ïðîåêòà íà Çàêîí çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà äúðæàâíèÿ áþäæåò íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ çà 2021 ã.

Изпълнението на бюджета за 2021 г. бе поставено пред сериозни предизвикателства, свързани с новата вълна на разпространение на COVID-19 от февруари до май, което доведе до концентриране на значителни по размер разходи през първото полугодие. 
Извънредните парламентарни избори през юли също оказаха допълнителен натиск върху разходите. От друга страна, допусканията при изготвянето на ЗДБРБ за 2021 г. бяха за ограничена и с кратък хоризонт необходимост от прилагане на действащите от предходната година социално-икономически мерки за преодоляване на негативните последствия от пандемията. Изчерпването на основната част от заложените ресурси в програмата още до полугодието и ограничените възможности за обезпечаване на необходимите средства чрез преструктуриране и оптимизиране на разходите очертаха риск от сбъдването на сценарий, при който евентуална нова вълна на пандемията през есента на 2021 г. може да постави страната в обективна невъзможност за осигуряване на необходимите средства за реализирането както на нови, така и на съществуващите към момента антикризисни мерки.    
Необходимостта от изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (ЗИД на ЗДБРБ за 2021 г.) произтича от все по-реалните рискове за нова вълна на пандемията през есента, свързани с бързото разпространение на варианта „Делта“ на COVID-19 в някои страни в Европа, бавния темп на масова ваксинация в България, както и изчерпаните ресурси в бюджета за годината за продължаване на социално-икономическите мерки за подкрепа на бизнеса и уязвимите групи от населението. 
Не на последно място, предложената актуализация на разчетите за годината отразява и променените очаквания по отношение на основните индикатори в макрорамката на бюджета, които съответно са отразени в приходната част. 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, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и други, както и допълнителни ресурси във връзка с предложените промени по бюджетите на ДОО и НЗОК. 
Актуализираните разчети по консолидираната фискална програма предвиждат предложените допълнителни разходи да останат по-ниски от прогнозираните по-високи приходи, с което да се постигне минимално подобрение по отношение на целта за бюджетното салдо на касова основа, без да се налага да бъде емитиран допълнителен държавен дълг над планирания за финансиране на дефицита за годината. Заложената цел по отношение на бюджетното салдо отговаря на изискванията на националните фискални правила при хипотезата на 
чл. 27, ал. 5 на ЗПФ.
Важно е да се отбележи, че активираната от Европейската комисия (ЕК) Обща предпазна клауза през 2020 г., която позволява временно отклонение в условията на извънредна ситуация от правилата в Пакта за стабилност и растеж (ПСР) Съобщение на ЕК за активирането на общата клауза за дерогация - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0123&from=EN, остава в сила и през 2021 г. Общата клауза за временно отклонение от правилата на ПСР предоставя на държавите членки бюджетна гъвкавост за справяне с кризата. Активирането й позволява временно отклонение от пътя на корекцията към средносрочната бюджетна цел на всяка държава членка, при условие че това не застрашава фискалната устойчивост в средносрочен план. 
Позитивното развитие на икономиката, която вече се движи по пътя на възстановяването след постепенното отпадане на голяма част от ограничителните мерки, е все още крехко и неустойчиво, като евентуална нова вълна на пандемията може да изправи бизнеса пред нови затруднения.
Подкрепата за бизнеса е сред приоритетите на служебното правителство още от самото му встъпване в длъжност. В условията на фактическа невъзможност за законодателна инициатива бяха положени усилия за разработване на нови финансови инструменти за новата програма за бизнес кредити за малки и средни предприятия. при използване на ограничените възможности на бюджета беше удължено за няколко месеца действието на мярката 60 на 40, като дизайнът на мярката бе променен, така че средствата да бъдат фокусирани в най-засегнатите сектори на икономиката. Очаква се още към август да бъдат изчерпани всички възможности за обезпечаване на финансиране в рамките на разчетите към действащия към момента ЗДБРБ за 2021 г.
С проекта на закон за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 
2021 г. са предвидени и промени в бюджетните взаимоотношения (трансфери) по държавния бюджет, които кореспондират на предложените промени в контекста на изготвените и одобрени от съответните им Надзорни съвети проекти на ЗИД на ЗБДОО и ЗБНЗОК за 2021 г.
	Àêòóàëèçèðàíà ìàêðîèêîíîìè÷åñêà ïðîãíîçà íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà ôèíàíñèòå îò þëè 2021 ã.

Ïðåç þëè Ìèíèñòåðñòâîòî íà ôèíàíñèòå àêòóàëèçèðà ìàêðîèêîíîìè÷åñêàòà ñè ïðîãíîçà çà 2021 ã., ñ êîåòî áå îòðàçåíî òåêóùîòî ðàçâèòèå íà íàöèîíàëíàòà èêîíîìèêà, êàêòî è ïðîìåíåíèòå âúíøíè äîïóñêàíèÿ çà ìåæäóíàðîäíàòà ñðåäà. 

Ïîâèøåíè ñà î÷àêâàíèÿòà çà ðàçâèòèåòî íà ñâåòîâíàòà èêîíîìèêà, êàòî ãëîáàëíèÿò èêîíîìè÷åñêè ðàñòåæ âå÷å ñå î÷àêâà äà äîñòèãíå 5,5 %. Èêîíîìè÷åñêèòå ïîêàçàòåëè â êðàÿ íà 2020 ã. è íà÷àëîòî íà 2021 ã. ïîêàçàõà ãîëÿìà àäàïòèâíîñò íà áèçíåñà è äîìàêèíñòâàòà êúì ðàáîòà â óñëîâèÿòà íà ôèçè÷åñêî äèñòàíöèðàíå, êîåòî ñå îòðàçè â ïî-äîáðà îò î÷àêâàíîòî èêîíîìè÷åñêà äèíàìèêà, âúïðåêè ñåðèîçíèòå îãðàíè÷èòåëíè ìåðêè. Âúçñòàíîâÿâàíåòî íà òúðñåíåòî â ãëîáàëåí ïëàí, àêòèâèçèðàíåòî íà âàêñèíàöèîííèÿ ïðîöåñ âúâ âîäåùèòå èêîíîìèêè è î÷àêâàíèÿòà çà äîñòèãàíå íà äúëãîñðî÷íî ðåøåíèå íà çäðàâíàòà êðèçà, íàðåä ñ îáÿâåíèòå çíà÷èòåëíè ïî ðàçìåð ôèñêàëíè ïàêåòè çà ñïðàâÿíå ñúñ ñèòóàöèÿòà, ñà îñíîâíèòå ôàêòîðè çà ïîëîæèòåëíàòà ðåâèçèÿ â ïðîãíîçàòà çà ñâåòîâíàòà èêîíîìèêà. Äîïóñêàíèÿòà çà åâðîïåéñêàòà èêîíîìèêà ñà ïîíèæåíè ñïðÿìî åñåííàòà ïðîãíîçà, íî ïðîìÿíàòà ñå äúëæè íà äîáðîòî èêîíîìè÷åñêî ïðåäñòàâÿíå â êðàÿ íà 2020 ã. è ñúîòâåòíî ïî-íèñêèÿ ãîäèøåí ñïàä è ïî-âèñîêàòà áàçà ïðåç èçìèíàëàòà ãîäèíà. Î÷àêâà ñå èêîíîìèêàòà íà ÅÑ äà íàðàñíå ñ 3,9 % ïðåç 2021 ã. Ñëåä ðåãèñòðèðàíèÿ ïðåç ïúðâîòî òðèìåñå÷èå íà ãîäèíàòà ñïàä èêîíîìè÷åñêàòà àêòèâíîñò ùå çàïî÷íå äà ñå âúçñòàíîâÿâà ïðåç âòîðîòî òðèìåñå÷èå è ùå ñå óñêîðè ïðåç âòîðàòà ïîëîâèíà íà òåêóùàòà ãîäèíà. 
Ïðîãíîçàòà çà êóðñà BGN/USD ñå îñíîâàâà íà íàëè÷èåòî íà ôèêñèðàí êóðñ íà ëåâà êúì åäèííàòà åâðîïåéñêà âàëóòà è òåõíè÷åñêî äîïóñêàíå çà ðàçìåííèÿ êóðñ íà åâðîòî êúì ùàòñêèÿ äîëàð. Ñïîðåä òàêà íàïðàâåíîòî äîïóñêàíå ñ äàííè êúì 1 þëè 2021 ã. ñðåäíîãîäèøíèÿò âàëóòåí êóðñ íà åâðîòî ïðåç 2021 ã. ñå î÷àêâà äà áúäå 1,20 äîëàðà, êîåòî ïîêàçâà íîìèíàëíî ïîñêúïâàíå íà åâðîòî îò 4,8 %.
Ñðåäíàòà öåíà íà ñóðîâèÿ ïåòðîë òèï „Áðåíò“ áåøå 
42,3 ù. ä./áàðåë ïðåç 2020 ã. ïðè î÷àêâàíî ðàâíèùå îò 36,5 ù. ä. â åñåííàòà ïðîãíîçà, ò.å. îò÷åòåíèÿò ñïàä ñïðÿìî 2019 ã. áå ïî-ìàëúê. Â ñúîòâåòñòâèå ñ ïàçàðíèòå î÷àêâàíèÿ ïðåç òåêóùàòà ãîäèíà ïîâèøåíèåòî â öåíàòà íà ïåòðîëà â äîëàðè ñå î÷àêâà äà áúäå 55,6 % ñïðÿìî 2020 ã. ïðè î÷àêâàíî ïîñêúïâàíå íà ñóðîâèíàòà ñ 20 % ñïîðåä åñåííàòà ïðîãíîçà. 
Íååíåðãèéíèòå ñóðîâèíè ùå ïîñêúïíàò ñðåäíî ñ 18 % â äîëàðîâî èçðàæåíèå ïðåç 2021 ã. ïðè î÷àêâàíî 2,5 % ïðåç åñåíòà. Òîâà ñå äúëæè íàé-âå÷å íà î÷àêâàíî ïî-ñèëíî ïîñêúïâàíå ïðè ìåòàëèòå è õðàíèòå, ñúîòâåòíî ñ 27,3 % è 17,1 %.

	Брутен вътрешен продукт
Ïðåç 2021 ã. ðåàëíèÿò ðàñòåæ íà ÁÂÏ ñå î÷àêâà äà äîñòèãíå 
3,5 %. Ïðîãíîçàòà å êîðèãèðàíà íàãîðå ñïðÿìî åñåííàòà ïîðàäè ïîäîáðÿâàíå íà î÷àêâàíèÿòà çà äèíàìèêàòà íà âúòðåøíîòî òúðñåíå. Ïîòðåáëåíèåòî íà äîìàêèíñòâàòà ñå ïîâèøè ñ 2,8 % ïðåç ïúðâîòî òðèìåñå÷èå ïðè ïúðâîíà÷àëíè î÷àêâàíèÿ çà ñïàä ïîðàäè íàëîæåíèòå îãðàíè÷èòåëíè ìåðêè çà ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà COVID-19. Ïðåç ñëåäâàùèòå òðèìåñå÷èÿ ïîòðåáëåíèåòî íà äîìàêèíñòâàòà ùå áúäå ïîäêðåïåíî îò íàðàñòâàíåòî íà äîõîäèòå è ïîâèøåíîòî äîâåðèå ñðåä ïîòðåáèòåëèòå, êîåòî ùå äîâåäå äî ãîäèøåí ðàñòåæ îò 3,6 %. Ïóáëè÷íîòî ïîòðåáëåíèå ñå î÷àêâà äà íàðàñíå ñ áëèçî 5 % è ñúùî ùå ïîäêðåïè ðàñòåæà íà èêîíîìèêàòà ïðåç 2021 ã. Èíâåñòèöèèòå ùå îñòàíàò ïîòèñíàòè ïîðàäè âñå îùå âèñîêàòà íåñèãóðíîñò.

Äèíàìèêàòà íà âúíøíàòà òúðãîâèÿ ïðåç ïúðâîòî òðèìåñå÷èå ïîêàçà, ÷å âúíøíîòî òúðñåíå ìîæå äà èìà ïî-ñèëåí îò î÷àêâàíîòî ïîëîæèòåëåí  åôåêò âúðõó èçíîñà íà ñòîêè íà Áúëãàðèÿ. Ñúùåâðåìåííî íàðàñòâàíåòî íà ïîòðåáëåíèåòî è èíâåñòèöèèòå ñå îòðàçè â ïî-âèñîê îò ïðîãíîçèðàíèÿ âíîñ íà ñòîêè. Ñúîòâåòíî â àêòóàëèçèðàíàòà ïðîãíîçà ñå î÷àêâàò ïî-âèñîêè ðàñòåæè íà âíîñà (6,5 %) è èçíîñà (6,1 %) íà ñòîêè. Ïî îòíîøåíèå íà óñëóãèòå òåêóùàòà äèíàìèêà ïîêàçâà ïî-áàâíî îò î÷àêâàíîòî âúçñòàíîâÿâàíå, êîåòî áå ïðè÷èíà çà ïîíèæåíèå íà ïðîãíîçàòà çà ðúñòîâå íà èçíîñà (10,8 %) è âíîñà (7,3 %) íà óñëóãè. Ïðèíîñúò íà íåòíèÿ èçíîñ êúì äèíàìèêàòà íà ÁÂÏ ùå å ïîëîæèòåëåí (0,4 ïð. ï.), íî ïî-ìàëúê â ñðàâíåíèå ñ î÷àêâàíèÿòà ïðåç åñåíòà.

	Пазар на труда и доходи
Ñïîðåä àêòóàëèçèðàíàòà ïðîãíîçà ðàñòåæúò íà áðîÿ íà çàåòèòå â èêîíîìèêàòà (ÑÍÑ) å îöåíåí íà 0,3 %, à ñðåäíîãîäèøíèÿò êîåôèöèåíò íà áåçðàáîòèöà - íà 5,3 %. Âúïðåêè ïîäîáðåíèòå î÷àêâàíèÿ çà ðàñòåæà íà ÁÂÏ ïðåç ãîäèíàòà, êîðåêöèÿòà â äèíàìèêàòà íà çàåòèòå å â ïîñîêà ïî-íèñúê ðúñò â ñðàâíåíèå ñ ïðåäèøíàòà ïðîãíîçà, äîêàòî êîåôèöèåíòúò íà áåçðàáîòèöà å ñëàáî çàâèøåí ñ 0,1 ïð. ï. È äâåòå êîðåêöèè ñå äúëæàò íà ìåòîäîëîãè÷íè ïðîìåíè â Íàáëþäåíèåòî íà ðàáîòíàòà ñèëà íà ÍÑÈ, êîèòî ñà ïîâëèÿëè è âúðõó îò÷åòåíèÿ ïðåç ïúðâîòî òðèìåñå÷èå áðîé çàåòè ñïîðåä ÑÍÑ è íàé-âå÷å âúðõó îòíîñèòåëíî ãîëÿì ñïàä íà ñàìîíàåòè ëèöà â àãðàðíèÿ ñåêòîð.

Âúïðåêè êîðåêöèèòå â ïðîãíîçàòà î÷àêâàíèÿòà çà çàåòîñòòà ïðåç 2021 ã. ñà ñâúðçàíè ñúñ çàïàçâàíå íà ïîëîæèòåëíàòà äèíàìèêà, êîåòî ùå ñå äúëæè íà íà÷àëîòî íà âúçñòàíîâÿâàíåòî íà èêîíîìèêàòà ïðåç 2021 ã., êàòî ãîäèøíîòî óâåëè÷åíèå íà çàåòîñòòà ùå ñå ïðîÿâè îñîáåíî îò÷åòëèâî ïðåç òðåòîòî è ÷åòâúðòîòî òðèìåñå÷èå íà ãîäèíàòà.
Ïðåç 2021 ã. íîìèíàëíèÿò òåìï íà íàðàñòâàíå íà êîìïåíñàöèÿòà íà åäèí íàåò ùå ñå óñêîðè äî 7,7 %. Âúçõîäÿùàòà äèíàìèêà íà ïîêàçàòåëÿ ñïðÿìî 2020 ã. å â ñúîòâåòñòâèå ñ ïðåäèøíèòå î÷àêâàíèÿ, êàòî îöåíêàòà â íàñòîÿùàòà àêòóàëèçàöèÿ å ðåâèçèðàíà íàãîðå. Êîðåêöèÿòà îòðàçÿâà ïî-ñúùåñòâåíîòî ïîâèøåíèå íà äîõîäèòå îò òðóä â óñëóãèòå è â ÷àñòíîñò, äúðæàâíî óïðàâëåíèå, îáðàçîâàíèå è õóìàííî çäðàâåîïàçâàíå. Ïîâèøåíèåòî íà êîìïåíñàöèÿòà íà åäèí íàåò ùå áúäå ïîäêðåïåíî è îò î÷àêâàíèÿòà çà ïî-áúðçî âúçñòàíîâÿâàíå íà äèíàìèêàòà íà ðåàëíàòà ïðîèçâîäèòåëíîñò â èêîíîìèêàòà, ÷èéòî òåìï íà ðàñòåæ å îöåíåí íà 3,2 % ïðåç 2021 ã.

	Инфлация
Êúì íàñòîÿùèÿ ìîìåíò î÷àêâàíèÿòà ñà çà ïî-ñèëíî ïîñêúïâàíå íà ïåòðîëà è íååíåðãèéíèòå ñóðîâèíè ïðåç 2021 ã. â ñðàâíåíèå ñ äîïóñêàíèÿòà ïðåç åñåíòà. Îñâåí òîâà ïðåç ìàðò áÿõà ïóáëèêóâàíè àêòóàëèçèðàíèòå òåãëà çà èç÷èñëåíèå íà ÕÈÏÖ, êîèòî ïîêàçàõà ïðîìÿíà íà ñòðóêòóðàòà íà ïîòðåáëåíèå ïðåç 2020 ã., ñâúðçàíà ñ åôåêòèòå îò ïàíäåìèÿòà îò COVID-19. Òîâà äîâåäå äî êîðåêöèè â î÷àêâàíèÿ ïðèíîñ ïî îñíîâíè ãðóïè ñòîêè â îáùèÿ èíäåêñ ïðåç 2021 ã. Â àêòóàëèçèðàíàòà ïðîãíîçà ñà çàëîæåíè è îáÿâåíèòå â íà÷àëîòî íà ìåñåö þëè ïîâèøåíèÿ â àäìèíèñòðàòèâíèòå öåíè íà ïðèðîäåí ãàç, åëåêòðè÷åñêà è òîïëèííà åíåðãèÿ.

Íàðàñòâàíåòî íà îáùîòî ðàâíèùå íà ïîòðåáèòåëñêèòå öåíè ñå î÷àêâà äà ñå óñêîðè äî 3,3 % â êðàÿ íà 2021 ã., êàòî çà ñðàâíåíèå î÷àêâàíèÿòà â åñåííàòà ïðîãíîçà áÿõà çà èíôëàöèÿ â êðàÿ íà ãîäèíàòà îò 2,8 %. Íàðàñòâàíåòî íà ìåæäóíàðîäíèòå öåíè íà ïåòðîëà ùå äîâåäå äî ïî-âèñîêè âúòðåøíè öåíè íà åíåðãèéíèòå ñòîêè, êàòî òðàíñïîðòíèòå ãîðèâà ñå î÷àêâà äà ïîñêúïíàò ñ ìàëêî íàä 18 % êúì äåêåìâðè 2021 ã. Ïîâèøåíèåòî íà öåíèòå íà óñëóãèòå ùå ñå óñêîðè äî 2,7 % â êðàÿ íà ãîäèíàòà, ïîäêðåïåíî îò çàñèëâàíåòî íà âúòðåøíîòî òúðñåíå. Öåíèòå íà íåõðàíèòåëíèòå ñòîêè (áåç åíåðãèéíèòå) ñúùî ùå îò÷åòàò ìèíèìàëíî íàðàñòâàíå è ïðåäâèä ïîñêúïâàíåòî ïðè óñëóãèòå ïðèíîñúò íà áàçèñíàòà èíôëàöèÿ êúì îáùîòî íàðàñòâàíå íà öåíèòå â êðàÿ íà ãîäèíàòà ñå î÷àêâà äà ñå ïîâèøè. Ñðåäíîãîäèøíàòà èíôëàöèÿ ïðåç 2021 ã. ñå ïðîãíîçèðà äà áúäå 2,0 %.

	Външен сектор
Çíà÷èòåëíîòî ïîâèøåíèå íà ìåæäóíàðîäíèòå öåíè íà ñóðîâèíèòå ïðåç 2021 ã. å âîäåù ôàêòîð çà ïî-âèñîêà ïðîãíîçà çà íîìèíàëíèòå ðàñòåæè âúâ âúíøíàòà òúðãîâèÿ. Äåôèöèòúò â òúðãîâèÿòà ñúñ ñòîêè ùå îñòàíå áëèçúê äî ðåàëèçèðàíèÿ ïðåç 2020 ã. (3 % îò ïðîãíîçíèÿ ÁÂÏ), à ïîñòåïåííîòî âúçñòàíîâÿâàíå íà ìåæäóíàðîäíèòå ïúòóâàíèÿ ùå ñå îòðàçè â íàðàñòâàíå íà èçëèøúêà íà ñòàòèÿòà óñëóãè äî 5,3 % îò ÁÂÏ. Âúïðåêè ðàñòåæà âúçñòàíîâÿâàíåòî íà ñâúðçàíèòå ñ òóðèçìà óñëóãè íÿìà äà å áúðçî, à ïðèõîäèòå îò ïîñåùåíèÿ íà ÷óæäåíöè â ñòðàíàòà ùå îñòàíàò ïîä ïîëîâèíàòà îò ðåàëèçèðàíèòå ïðåç 2019 ã.  

Òåêóùàòà ñìåòêà ùå áúäå ïîëîæèòåëíà â ðàçìåð íà 0,3 % îò ïðîãíîçíèÿ ÁÂÏ, à âúíøíàòà ïîçèöèÿ íà ñòðàíàòà ùå îñòàíå óñòîé÷èâà.

	Паричен сектор
Òåìïúò íà ðàñòåæ íà âçåìàíèÿòà îò ÷àñòíèÿ ñåêòîð ùå äîñòèãíå 5,3 % ïðåç 2021 ã. Ïðîãíîçàòà å ðåâèçèðàíà âúçõîäÿùî (ñïðÿìî åñåííàòà), ñëåäâàéêè îò÷åòåíèòå ðàçâèòèÿ äî ìàé, êúì êðàÿ íà êîéòî íàðàñòâàíåòî íà êðåäèòà çà ÷àñòíèÿ ñåêòîð âúçëåçå íà 6,4 % íà ãîäèøíà áàçà (ïðè 4,4 % â êðàÿ íà 2020 ã.). 

Ïîâèøåíè ñà î÷àêâàíèÿòà êàêòî çà âçåìàíèÿòà îò ïðåäïðèÿòèÿ (3,9 %), òàêà è çà òåçè îò äîìàêèíñòâàòà (7,5 %). Êðåäèòúò çà íåôèíàíñîâè ïðåäïðèÿòèÿ ëåêî ùå ñå óñêîðè ñïðÿìî åñåííàòà ïðîãíîçà â ñèíõðîí ñ î÷àêâàíèÿòà çà ïîäîáðÿâàíå íà èêîíîìè÷åñêàòà àêòèâíîñò, íî íàðàñòâàíåòî ìó ùå îñòàíå ïîòèñíàòî ïîðàäè áàâíîòî âúçñòàíîâÿâàíå íà èíâåñòèöèèòå â ÷àñòíèÿ ñåêòîð. Ïðè äîìàêèíñòâàòà ïðîãíîçèðàíîòî 
ïî-âèñîêî òúðñåíå íà êðåäèòè ñå ïîäêðåïÿ îò ïîëîæèòåëíîòî òåêóùî ðàçâèòèå íà ïîòðåáëåíèåòî, ñòðîèòåëñòâîòî è ïàçàðà íà æèëèùàòà. Îñíîâàíèå äàâàò ñúùî ïðîãíîçèðàíîòî ïî-âèñîêî íàðàñòâàíå íà êîìïåíñàöèèòå íà íàåòèòå è ïîòðåáëåíèåòî, êàêòî è î÷àêâàíîòî ïîäîáðÿâàíå íà ïîòðåáèòåëñêîòî äîâåðèå. Ïðåç 2021 ã. î÷àêâàìå ñêëîííîñòòà êúì ñïåñòÿâàíèÿ äà áúäå ïî-ñèëíî èçðàçåíà â óñëîâèÿòà íà âñå îùå íåñèãóðíà ñðåäà. Â êðàÿ íà 2021 ã. ðúñòúò íà ïàðè÷íîòî ïðåäëàãàíå ùå ñå óñêîðè äî îêîëî 12,3 %.

Рискове пред реализиране на прогнозата
Ðèñêîâåòå ïðåä ïðîãíîçàòà ñà áàëàíñèðàíè. Îò çíà÷åíèå ñå ÿâÿâà ðàçâèòèåòî íà åïèäåìè÷íàòà îáñòàíîâêà êàêòî â ñòðàíàòà, òàêà è â ãëîáàëåí ïëàí ïðåç âòîðàòà ïîëîâèíà íà ãîäèíàòà. Ïðè íàëàãàíåòî íà ñòðèêòíè ìåðêè ñðåùó ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà COVID-19 å âúçìîæíî äà ñå íàáëþäàâà ïî-ñëàáî âúçñòàíîâÿâàíå. Â ñúùîòî âðåìå, àêî ðàñòåæúò íà èíâåñòèöèèòå, ðåãèñòðèðàí ïðåç ïúðâî òðèìåñå÷èå, ïðîäúëæè äî êðàÿ íà ãîäèíàòà è ïîâèøàâàíåòî íà ïîòðåáèòåëñêîòî äîâåðèå äîâåäå äî 
ïî-çíà÷èòåëíî íàðàñòâàíå íà ðàçõîäèòå íà äîìàêèíñòâàòà, å âúçìîæíî äà ñå ðåàëèçèðà ïî-âèñîê èêîíîìè÷åñêè ðàñòåæ.
Ðèñêîâåòå ïðåä ïðîãíîçàòà çà èíôëàöèÿòà ïðåç 2021 ã. ñúùî ñå îöåíÿâàò êàòî áàëàíñèðàíè êúì ìîìåíòà.
Â ïðîãíîçàòà íå å âêëþ÷åíà îöåíêà çà ìàêðîèêîíîìè÷åñêè åôåêòè îò ðåàëèçèðàíå íà ïðîåêòèòå ïî Ïëàíà çà âúçñòàíîâÿâàíå è óñòîé÷èâîñò.

Ïðîãíîçèðàíè ïî-âèñîêè ðàç÷åòè ïî ïðèõîäèòå çà 2021 ã.
Àíàëèçúò íà èçïúëíåíèåòî íà ïàðàìåòðèòå ïî ïðèõîäèòå î÷åðòàâà çíà÷èòåëíî ïîäîáðåíèå ïðè îñíîâíèòå äàíúöè è îñèãóðèòåëíè âíîñêè â ãîäèøåí ïëàí ñïðÿìî çàëîæåíèòå ïîêàçàòåëè ïî ÊÔÏ çà 2021 ã. Ïðè÷èíèòå çà òîâà ñà, îò åäíà ñòðàíà, ïîäîáðåíèåòî ïðè ãîëÿìà ÷àñò îò ìàêðîèêîíîìè÷åñêèòå èíäèêàòîðè ñïðÿìî ïðîãíîçèòå îò åñåíòà íà 
2020 ã., êîåòî ñå ïîòâúðæäàâà è îò àêòóàëèçèðàíàòà ìàêðîèêîíîìè÷åñêà ïðîãíîçà íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà ôèíàíñèòå, è, îò äðóãà ñòðàíà, óñèëèÿòà íà ïðèõîäíèòå àäìèíèñòðàöèè çà ïîâèøàâàíå íà ñúáèðàåìîñòòà íà ïðèõîäèòå è áîðáà ñ äàíú÷íèòå ïðåñòúïëåíèÿ, êîíòðàáàíäàòà, íåäåêëàðèðàíèòå äîõîäè è äðóãè. Èçãîòâåíèòå ïðîãíîçè çà ïðèõîäèòå íà áàçà íà àêòóàëèçèðàíàòà ìàêðîèêîíîìè÷åñêà ïðîãíîçà íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà ôèíàíñèòå îò þëè 2021 ã. î÷åðòàâàò ïðåèçïúëíåíèå íà ðàç÷åòèòå êúì ÇÄÁÐÁ çà 2021 ã., êîåòî ñå ñâúðçâà ñ ïîëîæèòåëíîòî ðàçâèòèå ïðè âúòðåøíîòî ïîòðåáëåíèå, âíîñà, èçíîñà, öåíèòå íà åíåðãîíîñèòåëèòå, ðúñòà íà êîìïåíñàöèèòå íà íàåòèòå è äðóãè êëþ÷îâè èíäèêàòîðè, êîèòî èìàò ïîëîæèòåëíî âëèÿíèå âúðõó ïðèõîäíàòà ÷àñò íà áþäæåòà. 
Ïðîãíîçèðàíîòî ïîäîáðåíèå ïðè îñíîâíèòå äàíúöè â àêòóàëèçèðàíèòå ðàç÷åòè êúì ïðîåêòà íà ÇÈÄ íà ÇÄÁÐÁ çà 2021 ã. å, êàêòî ñëåäâà:

	Приходи от ДДС
Íàëèöå ñà èçìåíåíèÿ â ìàêðîèêîíîìè÷åñêèòå ïîêàçàòåëè, íà áàçàòà íà êîèòî ñå ïðîãíîçèðàò ïðèõîäèòå îò ÄÄÑ. Ðúñòúò íà ïîòðåáëåíèåòî ïî òåêóùè öåíè ñå ïðîìåíÿ îò 4,8 % â åñåííàòà ìàêðîðàìêà íà ÌÔ íà 6,5 % â àêòóàëèçèðàíàòà ìàêðîèêîíîìè÷åñêà ïðîãíîçà îò þëè 2021 ã. Ðúñòúò íà âíîñà ïî òåêóùè öåíè ñå î÷àêâà äà ñå ïîâèøè ñúñ 7,2 ïð. ï. íà 13,4 % (ïðè ðúñò îò 6,2 % â ìàêðîðàìêàòà îò îêòîìâðè 2020 ã.). Ïîëîæèòåëíî âëèÿíèå âúðõó ïîñòúïëåíèÿòà îêàçâà è íàðàñòâàíåòî íà öåíàòà íà ïåòðîëà (îò 43,8 ù. ä. â åñåííàòà ìàêðîðàìêà íà 65,8 ù. ä. â òàçè îò ìåñåö þëè) è íà ðåäèöà äðóãè ñóðîâèíè, êàêòî è óâåëè÷åíèåòî íà êîëè÷åñòâàòà íà âíåñåíèòå ñòîêè, â ðåçóëòàò îò âúçñòàíîâÿâàíå íà àêòèâíîñòòà íà áèçíåñà. Ñúùåâðåìåííî î÷àêâàíèÿòà çà ïðåäñòàâÿíåòî íà åêñïîðòíî îðèåíòèðàíèòå ñåêòîðè ñúùî ñå ïîäîáðÿâàò, êàòî ðúñòúò íà èçíîñà ïî òåêóùè öåíè ñå î÷àêâà äà äîñòèãíå 14,4 íà ñòî ñïðÿìî ïðîãíîçèðàíèÿ ïðåç åñåíòà ðúñò îò 8,4 íà ñòî.

Ïîñòúïëåíèÿòà îò ÄÄÑ ïðåç ïúðâîòî ïîëóãîäèå íà 2021 ã. ñà â ðàçìåð íà 6,1 ìëðä. ëâ., (54,7 % îò ïëàíèðàíèòå ñúñ ÇÄÁÐÁ çà 2021 ã., ïðè 48,9 % èçïúëíåíèå çà ñúùèÿ ïåðèîä íà 2020 ãîäèíà). Íîìèíàëíèÿò ðúñò çà ïåðèîäà ñïðÿìî ïîëóãîäèåòî íà 2020 ã. äîñòèãíà 0,9 ìëðä. ëâ. (17,8 %). Îñíîâåí ïðèíîñ èìà çàïî÷íàëîòî âúçñòàíîâÿâàíå íà ñòîïàíñêàòà àêòèâíîñò è ïîäîáðåíèåòî ïðè âúòðåøíîòî ïîòðåáëåíèå, âíîñà, èçíîñà, êàêòî è ðúñò íà öåíàòà íà ñóðîâèÿ ïåòðîë è íà áîðñîâèòå öåíè íà îñíîâíè âíîñíè ñòîêè îò òðåòè ñòðàíè. Ðúñò ñå íàáëþäàâà êàêòî ïðè ïîñòúïëåíèÿòà îò ÄÄÑ ïðè âíîñ íà ñòîêè, êîèòî ïðåç ïúðâîòî ïîëóãîäèå íà 2021 ã. ñà â ðàçìåð íà ìàëêî íàä 2,0 ìëðä. ëâ., ñ 0,3 ìëðä. ëâ. (16,4 %) ïîâå÷å îò ñúáðàíèòå ïðåç ïúðâèòå øåñò ìåñåöà íà 2020 ã., òàêà è ïðè ïîñòúïëåíèÿòà îò ÄÄÑ îò ñäåëêè â ñòðàíàòà è ÂÎÏ – 4,1 ìëðä. ëâ., èëè ñ íàä 0,6 ìëðä. ëâ. (18,6 %) ïîâå÷å îò òåçè ïðåç ïúðâîòî øåñòìåñå÷èå íà 2020 ã.
Îò÷èòàéêè ïàðàìåòðèòå ïî èçïúëíåíèåòî êúì ïîëóãîäèåòî è ïîëîæèòåëíîòî ðàçâèòèå ïðè ïîñî÷åíèòå ïî-ãîðå ìàêðîèêîíîìè÷åñêè èíäèêàòîðè â àêòóàëèçèðàíàòà ìàêðîèêîíîìè÷åñêà ïðîãíîçà îò þëè, ñå î÷àêâà ïîñòúïëåíèÿòà îò ÄÄÑ çà 2021 ã. äà áúäàò â ðàçìåð íà 
12,1 ìëðä. ëâ., êîåòî å óâåëè÷åíèå ñ 0,8 ìëðä. ëâ. (7,6 %) ñïðÿìî ÇÄÁÐÁ çà 2021 ã. ïðè îò÷èòàíå íà âëèÿíèåòî íà ïðèåòèòå çàêîíîäàòåëíè èçìåíåíèÿ. 
Ïðè èçãîòâÿíåòî íà ïðîãíîçèòå å îòðàçåí è åôåêòúò îò íàìàëåíàòà ñòàâêà îò 20 % íà 9 % çà îïðåäåëåíè ñåêòîðè/äîñòàâêè (íåòíî íàìàëåíèå íà ïðèõîäèòå îò ÄÄÑ â ðàçìåð íà 0,2 ìëðä. ëâ.). 

	Приходи от акцизи
Ïðåç ïúðâîòî ïîëóãîäèå íà 2021 ã. ïðèõîäèòå îò àêöèçè ñà â ðàçìåð íà 2,6 ìëðä. ëâ., êîåòî ïðåäñòàâëÿâà 46,8 % èçïúëíåíèå íà ãîäèøíèÿ ïëàí â ÇÄÁÐÁ çà 2021 ã. Ñúáðàíàòà ñóìà å ñ 65,5 ìëí. ëåâà 
(2,6 %) ïîâå÷å îò ïðèõîäèòå ïðåç ñúùèÿ ïåðèîä íà 2020 ã. Ïðîãíîçèòå ïðåäâèæäàò â ãîäèøåí ïëàí ïîñòúïëåíèÿòà îò àêöèçè äà áúäàò áëèçêè äî ïëàíèðàíèòå ñúñ ÇÄÁÐÁ çà 2021 ã. (5,6 ìëðä. ëâ.), ïîðàäè êîåòî ñ ïðîåêòà íà ÇÈÄ íà ÇÄÁÐÁ çà 2021 ã. íå ñå ïðåäëàãà ïðîìÿíà â ÷àñòòà íà ïðèõîäèòå îò àêöèçè ïî äúðæàâíèÿ áþäæåò.


	Приходи от корпоративни данъци
Îò÷åòåíèòå ïðèõîäè îò êîðïîðàòèâíè äàíúöè (â ò.÷. êîðïîðàòèâåí äàíúê è äàíúöè âúðõó äèâèäåíòèòå, ëèêâèäàöèîííèòå äÿëîâå è äîõîäèòå íà þðèäè÷åñêè ëèöà) êúì 30.06.2021 ã. ñà â ðàçìåð íà 1,3 ìëðä. ëâ., êîåòî å 49,4 % îò ïëàíà çà ãîäèíàòà, ïðè èçïúëíåíèå 43,8 % çà ñúùèÿ ïåðèîä íà 2020 ã.

Ïàðàìåòðèòå ïî èçïúëíåíèåòî êúì ïîëóãîäèåòî â ÷àñòòà íà êîðïîðàòèâíèòå äàíúöè ïðåäîñòàâÿò áàçà çà ïðîãíîçèðàíå íà ïîñòúïëåíèÿòà â ãîäèøåí ïëàí, òúé êàòî çà ïåðèîäà ñå åëèìèíèðà âëèÿíèåòî âúðõó ïîñòúïëåíèÿòà îò ïðîìåíèòå â êðàéíèÿ ñðîê çà ïîäàâàíå íà ãîäèøíàòà äàíú÷íà äåêëàðàöèÿ çà 2020 ã. ïî ÇÊÏÎ, êàêòî è çà âíàñÿíå íà êîðïîðàòèâíèÿ äàíúê, äàíúêà âúðõó ðàçõîäèòå, äàíúêà âúðõó ïðèõîäèòå íà áþäæåòíèòå ïðåäïðèÿòèÿ, êàêòî è íà äàíúêà âúðõó äåéíîñòòà îò îïåðèðàíå íà êîðàáè (îò 31 ìàðò íà 30 þíè 2021 ã.).
Ïî îòíîøåíèå íà àâàíñîâèòå âíîñêè çà êîðïîðàòèâåí äàíúê, êîèòî ñà çíà÷èòåëíà ÷àñò îò êàñîâèòå ïîñòúïëåíèÿ ïðåç ãîäèíàòà è ïðåäâèä íàïðàâåíèòå çàêîíîäàòåëíè ïðîìåíè (â ÷àñòòà çà íà÷èíà è ñðîêà íà äåêëàðèðàíå, êàêòî è â ÷àñòòà íà ñðîêà çà âíàñÿíå íà ïîñëåäíèòå ìåñå÷íè è òðèìåñå÷íè àâàíñîâè âíîñêè - îò 15 äåêåìâðè íà 1 äåêåìâðè 2021 ã.), íå ñå î÷àêâà äà èìà çíà÷èòåëíè îòêëîíåíèÿ ïðè êàñîâèòå ïîñòúïëåíèÿ îò òåçè âíîñêè çà íàñòîÿùàòà ãîäèíà. Îò äðóãà ñòðàíà, ñå îò÷èòà âëèÿíèåòî íà çíà÷èòåëíèÿ ðàçìåð íà ïîñòúïëåíèÿòà îò àâàíñîâè âíîñêè â êðàÿ íà ïðåäõîäíàòà ãîäèíà.
Âúâ âðúçêà ñ èçëîæåíîòî, íà áàçà íà íàïðàâåíèòå îöåíêè, ñå î÷àêâà ïðèõîäèòå îò êîðïîðàòèâíè äàíúöè çà 2021 ã. äà áúäàò â ðàçìåð íà îêîëî 2,9 ìëðä. ëâ., êîåòî å óâåëè÷åíèå ñ 0,2 ìëðä. ëâ. (8,4 %) ñïðÿìî çàëîæåíîòî â ÇÄÁÐÁ çà 2021 ã. 

	Приходи от данъци върху доходите на физическите лица
Â àêòóàëèçèðàíàòà ìàêðîèêîíîìè÷åñêà ïðîãíîçà çíà÷èòåëíî ñå ïîäîáðÿâàò î÷àêâàíèÿòà ïî îòíîøåíèå íà ïîêàçàòåëÿ „êîìïåíñàöèÿ íà íàåòèòå ëèöà“, êàòî ñå î÷àêâà ðúñòúò íà ãîäèøíà áàçà äà ñå óñêîðè äî 
8,5 íà ñòî ñïðÿìî 6,9 íà ñòî â ðàç÷åòèòå ïî ìàêðîðàìêàòà êúì ÇÄÁÐÁ çà 2021 ã. Âúçõîäÿùàòà äèíàìèêà íà ïîêàçàòåëÿ îòðàçÿâà êàêòî íàðàñòâàíåòî íà çàïëàòèòå, òàêà è ïîâèøåíîòî òúðñåíå íà òðóä. Ïî äàííè íà Àãåíöèÿòà ïî çàåòîñòòà ïðåç þíè 2021 ã. íèâîòî íà ðåãèñòðèðàíàòà áåçðàáîòèöà å 
5,2 %, êàòî íà ãîäèøíà áàçà ñå îò÷èòà ñïàä ñ 3,1 ïð. ï., à íà ìåñå÷íà áàçà - ñ 0,5 ïðîöåíòíè ïóíêòà.

Ïðèõîäèòå îò ÄÄÔË êúì ïîëóãîäèåòî ñà â ðàçìåð íà 
2,4 ìëðä. ëâ., êîåòî ïðåäñòàâëÿâà 54,7 % èçïúëíåíèå íà ðàç÷åòà êúì ÇÄÁÐÁ çà 2021 ã. (50,8 % èçïúëíåíèå íà ãîäèøíèÿ ïëàí êúì êðàÿ íà þíè 2020 ã.). Â íîìèíàëåí ðàçìåð ïðèõîäèòå ñà ñ 0,3 ìëðä. ëâ. (13,9 %) ïîâå÷å ñïðÿìî ñúùèÿ ïåðèîä íà ìèíàëàòà ãîäèíà.
Âúç îñíîâà íà íàïðàâåíèÿ àíàëèç íà ôàêòîðèòå è ïîòåíöèàëíèòå ðèñêîâå çà ñòåïåíòà íà èçïúëíåíèå íà ïðîãíîçèðàíèòå ïàðàìåòðè, ñå î÷àêâà ïîñòúïëåíèÿòà îò ÄÄÔË çà 2021 ã. äà äîñòèãíàò 4,6 ìëðä. ëâ., êîåòî íàäâèøàâà ðàç÷åòà êúì ÇÄÁÐÁ çà 2021 ã. ñ îêîëî 0,26 ìëðä. ëâ.

Â î÷àêâàíèòå ïðèõîäè îò ÄÄÔË å îòðàçåíî ïîëîæèòåëíîòî âëèÿíèå îò ïðèåòèòå ìåðêè çà ïðåîäîëÿâàíå íà ðàçïðîñòðàíåíèåòî è çà ëå÷åíèå íà COVID-19 è ìåðêèòå çà ìèíèìèçèðàíå íà îòðèöàòåëíèòå ïîñëåäèöè çà áèçíåñà, êàêòî è åôåêòèòå îò óâåëè÷åíèåòî íà ìèíèìàëíàòà ðàáîòíà çàïëàòà, íà ðàçìåðà íà ìèíèìàëíèòå îñèãóðèòåëíè äîõîäè íà íàåòèòå ëèöà è îò óâåëè÷åíèåòî íà ðàçìåðà íà äàíú÷íèòå îáëåê÷åíèÿ çà äåöà ïî ÷ë. 22â è ÷ë. 22ã îò ÇÄÄÔË çà ïðèäîáèòèòå ïðåç 2021 ã. äîõîäè.
Â ÷àñòòà íà íåäàíú÷íèòå ïðèõîäè ïî äúðæàâíèÿ áþäæåò å îòðàçåíî óâåëè÷åíèå â ðàçìåð íà 30,7 ìëí. ëâ., â ò.÷. 25,0 ìëí. ëâ. ïî öåíòðàëíèÿ áþäæåò îò ïðåèçïúëíåíèå íà ïðèõîäèòå îò äúðæàâíè òàêñè ïîðàäè ïîãàñåíè ñòàðè çàäúëæåíèÿ íà ÂèÊ äðóæåñòâàòà ïî Çàêîíà çà âîäèòå. Ïðåäëîæåíà å è ïðîìÿíà â ïðèõîäèòå è ðàçõîäèòå ïî äúðæàâíèÿ áþäæåò ñúñ ñóìàòà îò 0,4 ìëí. ëâ. âúâ âðúçêà ñ èçïúëíåíèåòî íà Òóèíèíã ïðîåêò MK 18 IPA FI  03 20 ñúñ Ñìåòíàòà ïàëàòà íà Ðåïóáëèêà Ñåâåðíà Ìàêåäîíèÿ.
Èçãîòâåíèòå îöåíêè îò ïðèõîäíèòå àäìèíèñòðàöèè î÷åðòàâàò â ãîäèøåí ïëàí ïðèõîäèòå ïî ðàçäåë I. Ïðèõîäè, ïîìîùè è äàðåíèÿ ïî äúðæàâíèÿ áþäæåò äà áúäàò ïî-âèñîêè îò ðàç÷åòåíèòå ñúñ ÇÄÁÐÁ çà 
2021 ã. ñ îêîëî 1,3 ìëðä. ëâ. (1,1 % îò ïðîãíîçíèÿ ÁÂÏ). Ïðèõîäèòå ïî áþäæåòèòå íà ñîöèàëíî-îñèãóðèòåëíèòå ôîíäîâå, êîèòî ñå îòðàçÿâàò â îáùèòå ïðèõîäè ïî ÊÔÏ, ñúùî ñå î÷àêâà äà áúäàò ïî-âèñîêè ñ íàä 
0,3 ìëðä. ëâ. (0,3 % îò ïðîãíîçíèÿ ÁÂÏ). Â äîïúëíåíèå ïîëîæèòåëåí åôåêò âúðõó ïðèõîäèòå ïî êîíñîëèäèðàíàòà ôèñêàëíà ïðîãðàìà îêàçâàò è î÷àêâàíèòå ïî-âèñîêè îò ïëàíèðàíèòå ïîñòúïëåíèÿ â Íàöèîíàëíèÿ ôîíä ïî Ìåõàíèçìà çà âúçñòàíîâÿâàíå è óñòîé÷èâîñò çà 2021 ã., êîèòî ñå äúëæàò íà óâåëè÷åíèåòî íà ðàçìåðà íà ïðåäâàðèòåëíîòî ïðåôèíàíñèðàíå îò 10% íà 13%. Çà öåëèòå íà èç÷èñëåíèåòî íà àâàíñà å èçïîëçâàíà ìàêñèìàëíàòà ñóìà, ïðåäâèäåíà çà Áúëãàðèÿ ïî ãðàíòîâàòà ñõåìà íà Ìåõàíèçìà ñúãëàñíî Ïðèëîæåíèå IV îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) 2021/241 íà Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò è íà Ñúâåòà îò 12 ôåâðóàðè 2021 ã., êàòî î÷àêâàíèÿòà ñà, ÷å òåçè ïðèõîäè ùå áúäàò ïîëó÷åíè ïðåç ìåñåö äåêåìâðè 2021 ã. Òîâà óâåëè÷åíèå ñå îòðàçÿâà â ïîäîáðÿâàíå íà ðàç÷åòèòå â ÷àñòòà íà ïîñòúïëåíèÿòà îò ïðèõîäè îò ïîìîùè è äàðåíèÿ ïî êîíñîëèäèðàíàòà ôèñêàëíà ïðîãðàìà çà 2021 ã. â ðàçìåð íà îêîëî 0,4 ìëðä. ëâ. (0,3 % îò ïðîãíîçíèÿ ÁÂÏ).
Îñíîâíèòå ðèñêîâå ïðåä èçïúëíåíèåòî íà àêòóàëèçèðàíèòå ïðîãíîçè íà ïðèõîäèòå îò äàíúöè çà 2021 ã. ñà ñâúðçàíè ñ åâåíòóàëíè îòêëîíåíèÿ â èçïîëçâàíèòå ìàêðîèêîíîìè÷åñêè äîïóñêàíèÿ, ñòåïåíòà è ñêîðîñòòà íà èêîíîìè÷åñêîòî âúçñòàíîâÿâàíå â ñòðàíàòà è ïðè âúíøíîèêîíîìè÷åñêèòå íè ïàðòíüîðè, êàêòî è ñ ðàçâèòèåòî íà ïàíäåìèÿòà îò COVID-19 ïðåç ïåðèîäà äî êðàÿ íà ãîäèíàòà. Ðèñêîâåòå ïî îòíîøåíèå íà ïðåäâàðèòåëíîòî ïðåôèíàíñèðàíå ïî Ìåõàíèçìà çà âúçñòàíîâÿâàíå è óñòîé÷èâîñò ñà ñâúðçàíè ñ ïîòåíöèàëíî çàáàâÿíå ïðè îäîáðÿâàíåòî íà ïëàíà çà Áúëãàðèÿ è èçìåñòâàíå íà ïúðâèòå ïëàùàíèÿ çà 2022 ã.

	Íåîáõîäèìîñò îò äîïúëíèòåëåí ðåñóðñ çà ïîñðåùàíå íà ðèñêîâåòå îò íàðàñòâàùàòà çàïëàõà çà íîâà âúëíà íà ïàíäåìèÿòà äî êðàÿ íà ãîäèíàòà 
Една от първите стъпки на служебното правителство бе извършването на анализ на фактическото състояние на бюджета, включително на поетите ангажименти за разходи до края на годината. В резултат от този анализ бяха идентифицирани редица проблеми и недостиг за финансиране на вече поети ангажименти за разходи при някои разпоредители с бюджет по държавния бюджет. За възникването на тези проблеми, от една страна, влияние оказват слабости и практики, водещи до сключването на договори и поемането на ангажименти, превишаващи одобрените бюджети със ЗДБРБ за 2021 г., а от друга страна - недостатъчните по размер средства за борба с пандемията и преодоляване на негативните социално-икономически последствия от нея, което доведе до активирането на ограничителя на разходите по 
чл. 106 от ЗДБРБ за 2021 г., съответно допълнително ограничаване на разходите по съответните бюджети. Прилагайки тези ограничения, някои бюджетни системи са поставени в ситуация да не могат да изпълняват своите функции и отговорности. 

За обезпечаване на ресурс за продължаване на действащите към момента мерки, за нови такива, както и за покриване на недостиг на средства в някои бюджетни системи в разчетите по ЗИД на ЗДБРБ за 
2021 г. е предвиден ресурс в размер на 1 191,0 млн. лв. (0,9 % от прогнозния БВП), който е обособен в резерва за непредвидени и/или неотложни разходи. В допълнение, по централния бюджет са предвидени средства в размер на 25,4 млн. лв. за финансиране на инвестиционни проекти в сектор „Управление на водите“ за сметка на преизпълнението на приходите от такси, глоби и санкции по чл. 196, ал. 1, т. 1 и 5 от Закона за водите и на разходи по Туининг проект MK 18 IPA FI 03 20 със Сметната палата на Република Северна Македония, които са за сметка на постъпили приходи във връзка с изпълнението на проекта. С това предложеното увеличение на разходите по раздел II. Разходи по държавния бюджет възлиза на 1 216,4 млн. лв. (1,0% от прогнозния БВП). 
Разпределението на разходите в отделните направления е, както следва:
	Допълнителни разходи за подпомагане на бизнеса и програми за заетост
Â ðåçóëòàò íà êðèçàòà, ïðåäèçâèêàíà îò ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà COVID-19, ïðîöåñúò íà èêîíîìè÷åñêî âúçñòàíîâÿâàíå ñå çàáàâÿ. Çà ñïðàâÿíå ñ íåáëàãîïðèÿòíîòî âúçäåéñòâèå âúðõó èêîíîìèêàòà ñå ïðåäâèæäà îñèãóðÿâàíå íà ñðåäñòâà çà ïîäïîìàãàíå íà áèçíåñà è ïðîãðàìè çà çàåòîñò â ðàçìåð äî 400,0 ìëí. ëâ. Ïîäêðåïàòà çà áèçíåñà å íàëîæèòåëíî äà ïðîäúëæè äî êðàÿ íà 2021 ã. ñ öåë çàïàçâàíå íà ñúùåñòâóâàùàòà çàåòîñò íà ðàáîòíèöè èëè ñëóæèòåëè ÷ðåç îñèãóðÿâàíå íà ôèíàíñîâ ðåñóðñ íà ðàáîòîäàòåëè îò çàñåãíàòèòå ñåêòîðè è èêîíîìè÷åñêè äåéíîñòè âñëåäñòâèå íà ïàíäåìèÿòà îò COVID-19.


За Министерството на труда и социалната политика 
Ïðåäâèäåíèòå ñúñ çàêîíîïðîåêòà äîïúëíèòåëíè ñðåäñòâà ñà ïðåäíàçíà÷åíè çà ìåðêè è ñîöèàëíà ïîäêðåïà íà ïðàâîèìàùèòå ëèöà è ñåìåéñòâà ñ îãëåä íà íåäîïóñêàíå íà ñîöèàëíî íàïðåæåíèå â ñëîæíàòà åïèäåìè÷íà è èêîíîìè÷åñêà îáñòàíîâêà â ñòðàíàòà. Ñðåäñòâàòà ñà â ðàçìåð äî 222,4 ìëí. ëâ., êàòî èíäèêàòèâíîòî ðàçïðåäåëåíèå ïî îñíîâíè íàïðàâëåíèÿ å, êàêòî ñëåäâà:

	34,8 ìëí. ëâ. - çà îáåçïå÷àâàíå íà íîâà öåëåâà ìÿðêà çà êîìïåíñèðàíå íà íèñêèÿ ðàçìåð íà äîõîäà íà íàé-óÿçâèìàòà âúçðàñòîâà ãðóïà ïåíñèîíåðè, êîèòî íå ðàáîòÿò è ðàçìåðúò íà ïîëó÷àâàíèòå îò òÿõ ïåíñèè çàåäíî ñ êîìïåíñàöèèòå è äîáàâêèòå êúì òÿõ íå íàäâèøàâà ëèíèÿòà íà áåäíîñò, êîÿòî çà 2021 ãîäèíà å 369 ëâ. Ïîðàäè çàêîíîâè îãðàíè÷åíèÿ íà òîçè åòàï ñå ïðåäëàãà ñúñ Çàêîíà çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà äúðæàâíèÿ áþäæåò íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ çà 2021 ã. òåêñòîâå, ðåãëàìåíòèðàùè óñëîâèÿòà è ðåäà çà îòïóñêàíå íà ìåñå÷íàòà ôèíàíñîâà ïîäêðåïà íà ïåíñèîíåðèòå çà 2021 ã. Öåëòà å ïîäêðåïà íà ïåíñèîíåðèòå êàòî íàé-óÿçâèìà ãðóïà çà íåäîïóñêàíå èçïàäàíåòî èì â êðàéíà áåäíîñò. Ïðèëàãàíåòî íà íîâàòà óðåäáà å ÷àñò îò ñèñòåìàòà ìåðêè, ñ êîÿòî ñå ïîñòàâÿ íà÷àëîòî íà ïðîöåñà íà èçâàæäàíå íà ïåíñèîíåðèòå îò áåäíîñò è ùå áúäå ðåàëèçèðàíà ïðåç ïîñëåäíîòî òðèìåñå÷èå íà 2021 ã. Ïðåäâèäåíàòà ïîäêðåïà ÷ðåç ïðîìåíèòå â çàêîíîïðîåêòà çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà ÇÄÁÐÁ çà 2021 ã. ùå ïðîäúëæè è îò 1 ÿíóàðè 2022 ã. ÷ðåç íîðìàòèâíè ïðîìåíè â ñîöèàëíîòî çàêîíîäàòåëñòâî.


	30,0 ìëí. ëâ. - çà îáåçïå÷àâàíå ðàçõîäèòå çà èçïëàùàíå íà ìåñå÷íà öåëåâà ïîìîù ïðè îáÿâåíî èçâúíðåäíî ïîëîæåíèå èëè îáÿâåíà èçâúíðåäíà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà íà ñåìåéñòâà ñ äåöà äî 14-ãîäèøíà âúçðàñò çà ïåðèîäà îêòîìâðè-äåêåìâðè 2021 ã., íà áàçà î÷àêâàíî ïðîäúëæàâàíå íà èçâúíðåäíàòà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà è çàïàçâàíå íà ñðåäíîìåñå÷íèÿ áðîé ïîäïîìîãíàòè ñåìåéñòâà ïðåç ïðåäõîäíèÿ åñåííî-çèìåí ïåðèîä íà êðèçàòà ñ COVID-19. 


	85,6 ìëí. ëâ. - çà îáåçïå÷àâàíå ðàçõîäèòå çà öåëåâè ïîìîùè çà îòîïëåíèå ïðè î÷àêâàí îêîëî 17% ðúñò íà áðîÿ ïîòðåáèòåëè çà ñåçîí 2021/2022 ã. äî äîñòèãàíå íà 333 000 áðîÿ ïîëçâàòåëè íà ïîìîùòà ïðè îïðåäåëåí ìåñå÷åí ðàçìåð íà ïîìîùòà îò 104,71 ëâ., êàêòî è çà óâåëè÷åíèåòî íà öåíàòà íà åíåðãîíîñèòåëèòå ñ÷èòàíî îò 1 þëè 2021 ã.


	72,0 ìëí. ëâ. - çà îáåçïå÷àâàíå íà ðàçõîäè ïî ìåõàíèçìà ëè÷íà ïîìîù ïî Çàêîíà çà ëè÷íàòà ïîìîù ïðåäâèä íàðàñòâàùèÿ òðåíä â áðîÿ íà ïîëçâàòåëèòå äî 600-1000 ñðåäíîìåñå÷íî îò íà÷àëîòî íà 2021 ã., ïðè çàëîæåí ñðåäíîìåñå÷åí áðîé íà ïîëçâàòåëèòå îò 36 500 è ïðè ñúîáðàçÿâàíå ñúñ ñðåäíàòà ñòîéíîñò íà áðîé ÷àñîâå íà ìåñåö çà åäèí ïîòðåáèòåë, ðúñòà íà ÌÐÇ îò 610 ëâ. íà 650 ëâ. è ñúîáðàçíî èçâúðøåíèòå çàêîíîäàòåëíè ïðîìåíè çà çàïàçâàíå íà êîåôèöèåíòà 1,2 îò ðàçìåðà íà ìèíèìàëíàòà ÷àñîâà ðàáîòíà çàïëàòà çà 2021 ã. è çàïàçâàíå êðúãà íà ïðàâîèìàùèòå ëèöà è áðîÿ ÷àñîâå.


	За Министерството на здравеопазването
Ïðåäâèä ñúçäàëàòà ñå èçâúíðåäíà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà â ñòðàíàòà â ðåçóëòàò íà ïàíäåìèÿòà îò COVID-19 è î÷àêâàíèÿòà ðàçâèòèåòî íà ïàíäåìèÿòà äà ïðîäúëæè ñå ïðåäëàãà â öåíòðàëíèÿ áþäæåò çà 2021 ã. äà ñå ïðåäâèäè äîïúëíèòåëåí ôèíàíñîâ ðåñóðñ â ðàçìåð äî 200,1 ìëí. ëâ. çà îñèãóðÿâàíå íà ìåðêèòå â îáëàñòòà íà çäðàâåîïàçâàíåòî, ñâúðçàíè ñ ïðåîäîëÿâàíåòî íà ïàíäåìèÿòà, èíäèêàòèâíî ðàçïðåäåëåíè, êàêòî ñëåäâà:


	46,5 ìëí. ëâ. – çà çàêóïóâàíå íà äîïúëíèòåëíè 1 533 037 äîçè âàêñèíè â ñúîòâåòñòâèå ñ Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ïëàí  çà ñïðàâÿíå ñ ïàíäåìèÿòà îò COVID-19, â èçïúëíåíèå íà Ðåøåíèå ¹ 336 íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò îò 9 àïðèë 2021 ã. çà îäîáðÿâàíå çàêóïóâàíåòî íà äîïúëíèòåëíè êîëè÷åñòâà îò âàêñèíàòà, ïðîèçâåäåíà îò Pfizer/BioNTech. Ñúñ çàêóïóâàíåòî íà äîïúëíèòåëíè êîëè÷åñòâà âàêñèíè îò Pfizer/BioNTech ùå ñå îñèãóðÿò äîñòàòú÷íî âàêñèíè îò òîçè âèä äî êðàÿ íà ãîäèíàòà.


	118,9 ìëí. ëâ. - çà îñèãóðÿâàíå íà ïîäêðåïà íà ïåðñîíàëà íà ïúðâà ëèíèÿ, ïðÿêî àíãàæèðàí ñ äåéíîñòè ïî ïðåäîòâðàòÿâàíå ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà COVID-19, âêëþ÷èòåëíî çà ïîñòàâÿíå íà âàêñèíè ñðåùó COVID-19 íà çäðàâíî íåîñèãóðåíèòå ëèöà. Âúâ âðúçêà ñ ÷ë. 15à îò Çàêîíà çà ìåðêèòå è äåéñòâèÿòà ïî âðåìå íà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå, îáÿâåíî ñ ðåøåíèå íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå îò 13 ìàðò 2020 ã., è çà ïðåîäîëÿâàíå íà ïîñëåäèöèòå, è ïðåäâèä óäúëæåíèÿ ñðîê íà èçâúíðåäíàòà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà äî 31 àâãóñò 2021 ã., êàêòî è î÷àêâàíèÿòà ðàçâèòèåòî íà ïàíäåìèÿòà äà ïðîäúëæè, å íåîáõîäèìî äà ñå îñèãóðè ðåñóðñ çà èçïëàùàíåòî íà äîïúëíèòåëíèòå âúçíàãðàæäåíèÿ íà ìåäèöèíñêèÿ è íåìåäèöèíñêèÿ ïåðñîíàë, ïðÿêî àíãàæèðàí ñ äåéíîñòè, ñâúðçàíè ñ COVID-19, â ðàçìåð äî 113,9 ìëí. ëâ., êàòî åôåêòèâíà è óñòîé÷èâà ìÿðêà çà ìîòèâàöèÿ íà ìåäèöèíñêèÿ è íåìåäèöèíñêèÿ ïåðñîíàë. Ñðåäñòâàòà ñà îïðåäåëåíè íà áàçà äîïóñêàíèÿòà çà áðîÿ ìåäèöèíñêè è íåìåäèöèíñêè ïåðñîíàë, êîéòî èìà ïðàâî äà ïîëó÷àâà äîïúëíèòåëíè âúçíàãðàæäåíèÿ ïðè àêòóàëèçèðàíå íà ìåòîäèêàòà, îò÷èòàíå íà äèíàìèêàòà íà çàáîëåâàåìîñòòà ïðåç ïåðèîäà, êîëè÷åñòâîòî ðåàëíî ïîëîæåí òðóä è ãúâêàâîñò ïðè ïðèëàãàíå íà ïîêàçàòåëèòå çà îò÷èòàíå íà áàçà ïîòâúðäåí ñëó÷àé îò COVID-19. Íåîáõîäèìèòå ñðåäñòâà äî êðàÿ íà 2021 ã. ñà èç÷èñëåíè ïî àêòóàëèçèðàíà ìåòîäèêà, êîÿòî å â ñèëà îò 1 þëè, ïðè äîïóñêàíå, ÷å äî êðàÿ íà ãîäèíàòà äåéñòâà èçâúíðåäíà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà, è ïðè î÷àêâàíèÿ çà ïîâèøàâàíå íà çàáîëåâàåìîñòòà ñëåä ìåñåö ñåïòåìâðè. Äîïúëíèòåëíî ñà ïðåäâèäåíè 
5 ìëí. ëâ. çà ïîñòàâÿíå íà âàêñèíè íà çäðàâíî íåîñèãóðåíè ëèöà çà ïåðèîäà þëè – íîåìâðè ïðè öåíà îò 10 ëâ. íà âàêñèíàöèÿ.


	14,7 ìëí. ëâ. - çà çàêóïóâàíå íà ëåêàðñòâåí ïðîäóêò Veklury (Ðåìäåñèâèð), ïðåäíàçíà÷åí çà ëå÷åíèå íà COVID-19 ïðè ïàöèåíòè ñ ïíåâìîíèÿ, íóæäàåùè ñå îò äîïúëíèòåëåí êèñëîðîä. Ñ ïðåäâèäåíèòå ñðåäñòâà ñå îñèãóðÿâà çàêóïóâàíåòî íà îêîëî 6 000 ôëàêîíà ìåñå÷íî èëè 18 000 ôëàêîíà çà ïåðèîäà îò îêòîìâðè äî äåêåìâðè 2021 ã. 


	7,5 ìëí. ëâ. – çà îñèãóðÿâàíå íà ìîíîêëîíàëíè àíòèòåëà çà ëå÷åíèå íà COVID-19  ïî ñúâìåñòíè ïðîöåäóðè çà îáùåñòâåíèòå ïîðú÷êè íà ÅÊ. Ñ ïðåäâèäåíèòå ñðåäñòâà ñå îñèãóðÿâà çàêóïóâàíå íà ìèíèìàëíî êîëè÷åñòâî îò ëåêàðñòâåíèÿ ïðîäóêò, êîåòî äà îñèãóðè ëå÷åíèå íà îêîëî 3000 ïàöèåíòè.


	12,5 ìëí. ëâ. – çà ñúçäàâàíå íà ðåçåðâ îò ëåêàðñòâåíè ïðîäóêòè çà ëå÷åáíèòå çàâåäåíèÿ çà ëå÷åíèå íà ñèñòåìåí âúçïàëèòåëåí îòãîâîð è ïðîòðîìáîòè÷íè ñúñòîÿíèÿ, âúçíèêíàëè âñëåäñòâèå íà COVID-19 ïðè õîñïèòàëèçèðàíè ïàöèåíòè, â ñúîòâåòñòâèå ñ ïðèåòèÿ Íàöèîíàëåí îïåðàòèâåí ïëàí çà ñïðàâÿíå ñ ïàíäåìèÿòà îò SARS-CoV-2. Ðåçåðâúò îò ëåêàðñòâåíè ïðîäóêòè ùå å ãàðàíöèÿ çà îáåçïå÷àâàíå íóæäèòå íà ëå÷åáíèòå çàâåäåíèÿ, â ñëó÷àé ÷å ñå ñòèãíå äî çàáàâÿíå íà äîñòàâêèòå, ïîðîäåíî îò íàëàãàíåòî íà îãðàíè÷åíèÿ è çàòðóäíåíîòî äâèæåíèå íà ñòîêè, êîåòî áåøå íàáëþäàâàíî ïðè ïðåäõîäíèòå âúëíè è êîåòî ìîæå äà ñå îòðàçè âúðõó ñíàáäÿâàíåòî íà ñúîòâåòíèòå ëåêàðñòâåíè ïðîäóêòè, íåîáõîäèìè ïðè ëå÷åíèåòî íà COVID-19.


	По централния бюджет за произвеждане на избори през 2021 г.
Ïðåäëîæåíî å ïî öåíòðàëíèÿ áþäæåò äà áúäàò îñèãóðåíè ñðåäñòâà çà ïðîèçâåæäàíå íà èçáîðèòå çà ïðåçèäåíò ïðåç 2021 ã., êîåòî ñå íàëàãà îò ðåäèöà èçâúíðåäíè îáñòîÿòåëñòâà, ñâúðçàíè ñ èçáîðíèÿ ïðîöåñ ïðåç 2021 ã., çà êîåòî íå ñà ïðåäâèäåíè ñðåäñòâà ñúñ ÇÄÁÐÁ çà 2021 ã., à èìåííî ïðîèçâåæäàíåòî íà èçáîðè â óñëîâèÿòà íà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà, íàëîæåíà îò ïàíäåìèÿòà îò COVID-19, ïðîèçâåæäàíå íà èçâúíðåäíè ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè íà 11 þëè 2021 ã. è ôèíàíñîâî îáåçïå÷àâàíå íà íîâèòå ïðîìåíè â Èçáîðíèÿ êîäåêñ, â ò.÷. ñâúðçàíè ñ îñèãóðÿâàíå íà ïîâñåìåñòíî ìàøèííî ãëàñóâàíå ïðè óñëîâèÿòà íà Èçáîðíèÿ êîäåêñ. 

Ñ óòâúðæäàâàíåòî íà äîïúëíèòåëíè ðàçõîäè ïî öåíòðàëíèÿ áþäæåò çà 2021 ã. â ðàçìåð äî 133,0 ìëí. ëâ. ñå îñèãóðÿâàò ñðåäñòâà çà âñè÷êè ïúðâîñòåïåííè ðàçïîðåäèòåëè ñ áþäæåò, èìàùè îòíîøåíèå êúì èçáîðíèÿ ïðîöåñ, ïðè äîïóñêàíå çà ïðîèçâåæäàíå íà èçáîðè çà ïðåçèäåíò â äâà òóðà. Ñúùèòå ùå áúäàò îäîáðåíè îò Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò ñ îòäåëíà ïëàí-ñìåòêà. 

	За Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието 

Ñïîêîéñòâèåòî íà áúëãàðñêèòå ãðàæäàíè, îáåçïå÷àâàíåòî íà ñèãóðíîñòòà íà îðãàíèòå íà ñúäåáíàòà âëàñò è óñïåøíàòà îõðàíà íà ìåñòàòà çà ëèøàâàíå îò ñâîáîäà ñà îáåêòèâíà ôóíêöèÿ îò åôåêòèâíàòà ðàáîòà è âçàèìîäåéñòâèåòî íà âñè÷êè ñòðóêòóðè â ñèñòåìàòà íà îáùåñòâåíèÿ ðåä, âêëþ÷âàùè ñèëèòå è ñðåäñòâàòà íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè, êàêòî è íà ñëóæèòåëèòå íà Ãëàâíà äèðåêöèÿ „Îõðàíà“ è Ãëàâíà äèðåêöèÿ „Èçïúëíåíèå íà íàêàçàíèÿòà“ êúì Ìèíèñòåðñòâîòî íà ïðàâîñúäèåòî, êîèòî èìàò ñâîåòî âàæíî ìÿñòî è ðîëÿ çà ñòàáèëíîñòòà è ñèãóðíîñòòà íà îáùåñòâîòî. Âúâ âðúçêà ñ òîâà ñå íàëàãà ïîêðèâàíå íà íåäîñòèãà îò ñðåäñòâà çà ïåðñîíàë â ñèñòåìàòà íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè â ðàçìåð äî 45,0 ìëí. ëâ. Ïî òîçè íà÷èí ùå ñå âúçñòàíîâÿò óäúðæàíèòå ïðåç òåêóùàòà ãîäèíà ñðåäñòâà çà ïåðñîíàë, êàòî òîâà ùå îñèãóðè èçïëàùàíåòî íà âúçíàãðàæäåíèÿòà äî êðàÿ íà ãîäèíàòà íà çàåòèòå â ñèñòåìàòà íà ÌÂÐ. Ôîðìèðàíèÿò êúì íàñòîÿùèÿ ìîìåíò íåäîñòèã íà ôèíàíñîâè ñðåäñòâà çà ïåðñîíàë ïî áþäæåòà íà ÌÂÐ çà 
2021 ã. å âñëåäñòâèå è íà òîâà, ÷å ñ óòâúðäåíèòå ðàçõîäè ïî ÇÄÁÐÁ çà 
2021 ã. å îñèãóðåíà ôàêòè÷åñêàòà çàåòîñò, à íå óòâúðäåíàòà ùàòíà ÷èñëåíîñò. Ïðåäâèä ñòðóêòóðàòà íà áþäæåòà íà ÌÂÐ çà 2021 ã. (93 % ðàçõîäè çà ïåðñîíàë) çà èçïúëíåíèåòî íà ðàçïîðåäáàòà íà ÷ë. 106, àë. 2 îò ÇÄÁÐÁ çà 2021 ã. ðåçåðâèðàíåòî íà 5 íà ñòî å èçöÿëî çà ñìåòêà íà ðàçõîäèòå çà ïåðñîíàë. Êàòî â ñëó÷àé íà íåîäîáðåíèå íà äîïúëíèòåëíè ñðåäñòâà çà ïåðñîíàë çà ñèñòåìàòà íà ÌÂÐ çà 2021 ã., òîâà áè äîâåëî äî íåâúçìîæíîñò çà èçïëàùàíå íà âúçíàãðàæäåíèÿòà íà ñëóæèòåëèòå ïðåç ìåñåö äåêåìâðè è íà ïðàêòèêà äî ïîñòàâÿíå ïîä ðèñê íà ãîëÿìà ÷àñò îò ñèñòåìàòà íà ñèãóðíîñòòà â ñòðàíàòà.


Ñúùî òàêà ñ ïðåäëîæåíàòà àêòóàëèçàöèÿ ñå ïîêðèâà íåäîñòèãúò îò ñðåäñòâà çà èçäðúæêà çà äåéíîñòòà íà Ãëàâíà äèðåêöèÿ „Îõðàíà“ è Ãëàâíà äèðåêöèÿ „Èçïúëíåíèå íà íàêàçàíèÿòà“ êúì Ìèíèñòåðñòâîòî íà ïðàâîñúäèåòî â ðàçìåð äî 8,4 ìëí. ëâ. Ïðè ðàçïðåäåëåíèåòî íà áþäæåòèòå íà  Ãëàâíà äèðåêöèÿ „Îõðàíà“ â ðàìêèòå íà îãðàíè÷åíèåòî ïî ÷ë. 106, àë. 2 îò ÇÄÁÐÁ çà 2021 ã. ïîïàäàò ïîâå÷å îò ïîëîâèíàòà îò îáùèòå ðàçõîäè çà èçäðúæêà, à â Ãëàâíà äèðåêöèÿ „Èçïúëíåíèå íà íàêàçàíèÿòà“ – áëèçî 30 % îò îáùèòå ðàçõîäè çà èçäðúæêà. Òîâà âå÷å äîâåäå äî çàòðóäíåíèÿ çà èçïëàùàíåòî íà äúëæèìèòå ðàçõîäè çà îñèãóðÿâàíå íà èçäðúæêàòà è äåéíîñòòà â çàòâîðèòå è àðåñòèòå. Ñ àêòóàëèçàöèÿ íà áþäæåòà íà ÌÏ ùå ñå îñèãóðè áåçîïàñíîñòòà íà äåéíîñòèòå ïî èçïúëíåíèå íà íàêàçàíèÿòà è çàäúðæàíåòî ïîä ñòðàæà. 
	За Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Ñðåäñòâà â ðàçìåð äî 100,0 ìëí. ëâ. ñà ïðåäâèäåíè çà òåêóù ðåìîíò è ïîääúðæêà íà ðåïóáëèêàíñêàòà ïúòíà ìðåæà, â ò.÷. íà ïðèîðèòåòíè ïúòíè ó÷àñòúöè, íóæäàåùè ñå îò èçâúðøâàíåòî íà ñïåøíè àâàðèéíî-ðåìîíòíè äåéíîñòè, ñ öåë ïîäîáðÿâàíå öÿëîñòíàòà ïúòíà èíôðàñòðóêòóðà è ïðåäîòâðàòÿâàíå íàðàñòâàíåòî íà áðîÿ íà ïúòíèòå èíöèäåíòè ïîðàäè âëîøåíî ñúñòîÿíèå, ñúîòâåòíî îñèãóðÿâàíå íà áåçîïàñíîòî äâèæåíèå ïî ðåïóáëèêàíñêàòà ïúòíà ìðåæà è çàïàçâàíå æèâîòà è çäðàâåòî íà ïîëçâàùèòå ÿ ëèöà, êàêòî è îñèãóðÿâàíåòî íà ïðàâèëíà åêñïëîàòàöèÿ, ïðåäïàçâàíåòî îò ðàçðóøàâàíå è ïîäîáðÿâàíå íà ïúòíèÿ òðàôèê. Îñèãóðÿâàíåòî íà äîïúëíèòåëíèòå ðàçõîäè ñå îáóñëàâÿ è îò ôàêòà, ÷å â ïðîöåñà ïî óïðàâëåíèå íà ðåïóáëèêàíñêèòå ïúòèùà, âêëþ÷âàù è äåéíîñòè ïî òåêóù ðåìîíò è ïîääúðæàíå íà ïúòíè ïðîåêòè, êàêòî è ïîëàãàíå íà ïúòíà ìàðêèðîâêà è ìîíòàæ íà îãðàíè÷èòåëíè ñèñòåìè çà ïúòèùà, å îò èçêëþ÷èòåëíà âàæíîñò çà áåçïðîáëåìíîòî ïîëçâàíå è îñèãóðÿâàíå íà áåçîïàñíî ïðåìèíàâàíå ïî ðåïóáëèêàíñêàòà ïúòíà ìðåæà. Òåçè öåëè ñà ïðèîðèòåòíè è ñà ñâúðçàíè ñ êà÷åñòâåíîòî ôóíêöèîíèðàíå íà ñúùåñòâóâàùàòà ïúòíà èíôðàñòðóêòóðà. 

×ðåç èçïúëíåíèåòî íà ðåìîíòè ùå ñå ïîñòèãíå öÿëîñòíî ïîäîáðÿâàíå íà åêñïëîàòàöèîííèòå ïîêàçàòåëè íà ïúòíèòå ó÷àñòúöè, êàòî íåîáõîäèìîñòòà îò âúâåæäàíå íà ïîñòîÿííà îðãàíèçàöèÿ íà äâèæåíèå îêàçâà êëþ÷îâà ðîëÿ çà îñèãóðÿâàíå íà áåçîïàñíî ïðåìèíàâàíå ïî ðåïóáëèêàíñêàòà ïúòíà ìðåæà.

	За Комисията за енергийно и водно регулиране
Ñðåäñòâà â ðàçìåð äî 16,3 ìëí. ëâ. ñà ïðåäâèäåíè çà èçïëàùàíå íà äúëæèìèòå ñóìè îò Êîìèñèÿòà çà åíåðãèéíî è âîäíî ðåãóëèðàíå â èçïúëíåíèå íà ñúäåáíè ðåøåíèÿ îò 2021 ã. Ïî èñêîâè ìîëáè îò ïðîèçâîäèòåëè íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ îò âîäíîåëåêòðè÷åñêè öåíòðàëè ïîä 10 MW, ïîäàäåíè ñðåùó Êîìèñèÿòà çà åíåðãèéíî è âîäíî ðåãóëèðàíå (ÊÅÂÐ) íà îñíîâàíèå ÷ë. 1, àë. 1 îò Çàêîíà çà îòãîâîðíîñòòà íà äúðæàâàòà è îáùèíèòå çà âðåäè, ñà îáðàçóâàíè 49 àäìèíèñòðàòèâíè äåëà. Ñ èñêîâèòå ìîëáè ñå ïðåòåíäèðàò èìóùåñòâåíè âðåäè ïîä ôîðìàòà íà ïðîïóñíàòè ïîëçè, ïðîèçòè÷àùè îò îòìÿíàòà íà ò. 7 îò Ðåøåíèå ¹ Ö-10 îò 30 ìàðò 2011 ã. è Ðåøåíèå ¹ Ö-5 îò 20 ôåâðóàðè 2015 ã. íà Äúðæàâíàòà êîìèñèÿ çà åíåðãèéíî è âîäíî ðåãóëèðàíå. Ïî 4 äåëà Âúðõîâíèÿò àäìèíèñòðàòèâåí ñúä ñå å ïðîèçíåñúë ñ ðåøåíèå, ñ êîåòî îñúæäà íàïúëíî èëè ÷àñòè÷íî ÊÅÂÐ äà èçïëàòè äúëæèìè ñóìè îáùî â ðàçìåð íà 16,3 ìëí. ëâ. â èçïúëíåíèå íà ñúäåáíè ðåøåíèÿ â ïîëçà íà „Âàðóíà“ ÀÄ, „Ïè Åñ Êîíòðàêò“ ÅÎÎ, „Êåé Äæè Èíâåñò Õîëäèíã“ ÅÎÎÄ è „Åêî Åíåðäæè” ÀÄ.


	За програма за подпомагане на въздушните превозвачи
Ïðîãðàìàòà çà ïîäïîìàãàíå íà âúçäóøíèòå ïðåâîçâà÷è ñ îïåðàòèâåí ëèöåíç íà âúçäóøåí ïðåâîçâà÷ íà Îáùíîñòòà ñ ðàçðåøåíèå çà ïðåâîç íà ïúòíèöè, èçäàäåí îò ÃÄ ÃÂÀ çà ïðåîäîëÿâàíå ïîñëåäñòâèÿòà îò COVID-19  ïðåäâèæäà ôèíàíñîâà ïîäêðåïà â ðàçìåð íà ïðîöåíò îò îáîðîòà çà 2019 ã. çà êîìïåíñèðàíå íà îòðèöàòåëíîòî âúçäåéñòâèå îò ðåçêèÿ ñïàä íà ïîëåòèòå â ðåçóëòàò íà çíà÷èòåëíîòî íàìàëåíèå â òúðñåíåòî íà òðàíñïîðòíè óñëóãè, êàêòî è ïðèíóäèòåëíîòî ñïèðàíå íà ïîëåòèòå ïîðàäè âúâåäåíèòå ìåðêè è îãðàíè÷åíèÿ îò ðåäèöà äúðæàâè, êàòî íàïðèìåð çàáðàíà çà èçïúëíåíèå íà ïîëåòèòå èëè çàáðàíà çà ïðåìèíàâàíå íà ãðàíèöèòå âúâ âðúçêà ñ ïàíäåìèÿòà îò COVID-19. Ïðåäâèäåíèòå ñðåäñòâà çà Ïðîãðàìàòà äî êðàÿ íà 2021 ã. ñà â ðàçìåð äî 
30 ìëí. ëâ. 

За Българския институт по метрология

Ïðåäâèäåíè ñà äî 0,8 ìëí. ëâ. âúâ âðúçêà ñ âúçëîæåíèòå íîâè ôóíêöèè ïî Çàêîíà çà õàçàðòà è Èçáîðíèÿ êîäåêñ. Ñ ïðîìåíèòå â Çàêîíà çà õàçàðòà (îáí., ÄÂ, áð. 69 îò 2020 ã.) íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ ñà âúçëîæåíè ôóíêöèè ïî âîäåíå íà ðåãèñòðè, äàâàíå íà ñòàíîâèùà â ïðîèçâîäñòâà ïî èçäàâàíå/ïðîìÿíà íà ëèöåíçèè çà õàçàðòíè èãðè è äåéíîñòè, îñúùåñòâÿâàíå íà êîíòðîë çà ñúîòâåòñòâèåòî íà èãðàëíîòî îáîðóäâàíå ñ ðåãèñòðèðàíèòå òèïîâå è ìîäèôèêàöèè íà ñúùîòî. Ñ ïðîìåíè â ÷ë. 213à îò Èçáîðíèÿ êîäåêñ (ÄÂ, áð. 88 îò 2020 ã.) íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ ñà âúçëîæåíè ïðàâîìîùèÿ äà óäîñòîâåðÿâà ñúîòâåòñòâèåòî íà äîñòàâåíèÿ òèï òåõíè÷åñêî óñòðîéñòâî çà ìàøèííî ãëàñóâàíå ñ èçèñêâàíèÿòà ïî ÷ë. 213, àë. 3 îò Èçáîðíèÿ êîäåêñ è èçèñêâàíèÿòà çà òåõíè÷åñêà ñïåöèôèêàöèÿ ñúâìåñòíî ñ Äúðæàâíà àãåíöèÿ „Åëåêòðîííî óïðàâëåíèå“ è Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò çà ñòàíäàðòèçàöèÿ. Îñâåí òîâà ñà âúâåäåíè íîâè ïðàâîìîùèÿ íà ïðåäñåäàòåëÿ íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ ñúâìåñòíî ñ ïðåäñåäàòåëÿ íà Äúðæàâíà àãåíöèÿ „Åëåêòðîííî óïðàâëåíèå“ è ïðåäñåäàòåëÿ íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò çà ñòàíäàðòèçàöèÿ äà óòâúðæäàâàò ìåòîäèêà, ïî êîÿòî äà ñå èçâúðøè óäîñòîâåðÿâàíåòî íà äîñòàâåíèÿ òèï òåõíè÷åñêî óñòðîéñòâî çà ìàøèííî ãëàñóâàíå.

	За увеличение на средствата в резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
Îñòàòúêúò îò ñðåäñòâà â ðåçåðâà çà ïðåäîòâðàòÿâàíå, îâëàäÿâàíå è ïðåîäîëÿâàíå íà ïîñëåäèöèòå îò áåäñòâèÿ å ïî÷òè íàïúëíî èç÷åðïàí êúì ìîìåíòà, êîåòî ìîæå äà äîâåäå äî íåäîñòèã íà ñðåäñòâà äî êðàÿ íà ãîäèíàòà. Ïîðàäè òàçè ïðè÷èíà ñà ïðåäâèäåíè 35 ìëí. ëâ., ñ êîèòî äà áúäå óâåëè÷åí ðåçåðâúò ïî öåíòðàëíèÿ áþäæåò çà åâåíòóàëíè ïëàùàíèÿ äî êðàÿ íà ãîäèíàòà.

Освен това с проекта на ЗИД на ЗДБРБ за 2021 г. са предложени и промени в показатели по раздел III. Бюджетни взаимоотношения (трансфери) – нето по държавния бюджет в общ размер на 152,7 млн. лв. (0,1 % от прогнозния БВП). С направените предложения в общата бюджетна рамка за годината са обвързани произтичащите промени в бюджетните взаимоотношения по държавния бюджет с бюджетите на ДОО и НЗОК в контекста на изготвените и одобрени от съответните им Надзорни съвети проекти на ЗИД на ЗБДОО и ЗБНЗОК. 
Увеличението на бюджетните взаимоотношения в частта им за бюджетите на ДОО и НЗОК са свързани с предложените промени по тези бюджети с проектите за тяхната актуализация. Предвидените допълнителни разходи по тях за 2021 г. са в общ размер на 487,7 млн. лв. (0,4 % от прогнозния БВП).
Допълнителен натиск върху разходите оказва необходимостта от увеличение на средствата, предвидени за годината за изплащане на вноската на Република България в общия бюджет на ЕС. Промяната в разчетите е свързана с комбинираното въздействие на изменения в разходната и приходната политика на ЕС. Сред тях е одобряването на регламента относно резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит, което ще доведе до увеличаване на разходите от бюджета на ЕС над тавана, определен в Многогодишната финансова рамка за 
2021-2027 г. Същевременно одобрените на равнище ЕС през май 2021 г. актуализирани прогнози за отделните собствени ресурси от всяка от държавите членки съществено се различават от одобрените прогнози през предходната година (вследствие несигурността на прогнозите поради кризата, настъпила миналата година от пандемията), върху които всъщност бе изготвена прогнозата за вноската на България, заложена в ЗДБРБ за 2021 г. При това крайният ефект е значително повишаване на вноската на страната вследствие на измененията (в посока намаление) на вноски на държави членки, направени при прилагане на актуализираните прогнози от май 2021 г. Не на последно място, отрицателно въздействие оказаха и значителни по размер допълнителни плащания през настоящата година, които нямаше как да бъдат предвидени при изготвянето на прогнозите през октомври 2020 г. в рамките на националната бюджетна процедура за 2021 г., а именно – плащания през януари 2021 г. на бюджетния ефект от коригиращ бюджет № 9 от 2020 г. и през юни 2021 г. на преизчисленията и нетното въздействие на балансите за периода 
2006-2019 г. по линия на собствените ресурси на база данък върху добавената стойност и брутен национален доход. Посочените елементи в проектите на коригиращи бюджети на ЕС очертават необходимост от обезпечаване на допълнителен ресурс в размер на 103,5 млн. лв., с който да бъде увеличен разчетът за средствата за вноската на Република България в общия бюджет на ЕС по държавния бюджет за 2021 г. С това предложеното увеличение на разходите по раздел IV. Вноска в общия бюджет на Европейския съюз по държавния бюджет възлиза на 
103,5 млн. лв. (0,1% от прогнозния БВП).
Â êîíòåêñòà íà èçëîæåíîòî â ïðîåêòà íà ÇÈÄ íà ÇÄÁÐÁ çà 
2021 ã. å ïðåäâèäåíî âëîøàâàíå íà ñàëäîòî ïî äúðæàâíèÿ áþäæåò ñúñ 141,3 ìëí. ëâ. (0,1 % îò ïðîãíîçíèÿ ÁÂÏ) ñïðÿìî ðàç÷åòèòå ïî ÇÄÁÐÁ çà 2021 ã., ñ êîåòî äåôèöèòúò ïî äúðæàâíèÿ áþäæåò çà 2021 ã. ñòàâà â ðàçìåð íà 5 625,7 ìëí. ëâ. (4,4 % îò ïðîãíîçíèÿ ÁÂÏ). Îòðàçÿâàéêè ïðåäëîæåíèòå ïðîìåíè â ÇÈÄ íà ÇÄÁÐÁ çà 2021 ã. â îáùàòà áþäæåòíà ðàìêà ïî êîíñîëèäèðàíàòà ôèñêàëíà ïðîãðàìà ñå î÷àêâà ïîäîáðåíèå íà áþäæåòíîòî ñàëäî íà êàñîâà îñíîâà äî 4 604,2 ìëí. ëâ. (3,6 % îò ïðîãíîçíèÿ ÁÂÏ). 
Ïðè àêòóàëèçèðàíèòå ðàç÷åòè êúì êîíñîëèäèðàíàòà ôèñêàëíà ïðîãðàìà áþäæåòíîòî ñàëäî çà ñåêòîð „Äúðæàâíî óïðàâëåíèå“, èç÷èñëåíî íà áàçàòà íà åâðîïåéñêàòà ìåòîäîëîãèÿ ÅÑÑ 2010, äîñòèãà äåôèöèò îò 
5,8 %,  êàòî ñëåäâà äà ñå îòáåëåæè, ÷å ôèñêàëíèòå ïàðàìåòðè íà êîíñîëèäèðàíàòà ôèñêàëíà ïðîãðàìà è òåçè íà ñåêòîð „Äúðæàâíî óïðàâëåíèå“ îòðàçÿâàò ïî åäíàêúâ íà÷èí ôèñêàëíàòà ïîëèòèêà. Çíà÷èòåëíà ÷àñò îò ïîñî÷åíèÿ äåôèöèò ñå äúëæè íà âðåìåííèòå ïðèõîäíè è ðàçõîäíè ìåðêè, ñâúðçàíè ñ ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà COVID-19 è öåëÿùè îãðàíè÷àâàíå íà ïîñëåäèöèòå îò êðèçàòà.

Ïðåäëîæåíè ïðîìåíè â ÷àñòòà íà çàêëþ÷èòåëíèòå ðàçïîðåäáè íà çàêîíîïðîåêòà
Ñ ïðåäëîæåíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ â Çàêîíà çà åíåðãåòèêàòà ñòîéíîñòòà íà ïîëó÷àâàíîòî îò ÷ëåíîâåòå íà êîìèñèÿòà è ñëóæèòåëèòå íà Êîìèñèÿòà çà åíåðãèéíî è âîäíî ðåãóëèðàíå ïðåäñòàâèòåëíî îáëåêëî ñå îãðàíè÷àâà íà ñòîéíîñò, íå ïî-âèñîêà îò òàçè, îïðåäåëåíà çà äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè. Äîïúëíèòåëíî ñå ïðåóñòàíîâÿâà âúçìîæíîñòòà çà ïîëó÷àâàíå íà ïàðè÷íè íàãðàäè îò ñëóæèòåëèòå íà êîìèñèÿòà, àíàëîãè÷íî íà ðàçïîðåäáèòå çà äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè. Ðàçõîäèòå çà äîïúëíèòåëíèòå âúçíàãðàæäåíèÿ íà ÊÅÂÐ ñå îïðåäåëÿò â ðàçìåð íå ïîâå÷å îò 30 íà ñòî îò ðàçõîäèòå çà çàïëàòè, âúçíàãðàæäåíèÿ è çàäúëæèòåëíè îñèãóðèòåëíè âíîñêè ïî áþäæåòà íà êîìèñèÿòà. Ïðåäëîæåíèÿòà ñà íàïðàâåíè âúâ âðúçêà ñ íåîáõîäèìîñòòà îò ïëàùàíèÿ ïî âëåçëè â ñèëà ñúäåáíè ðåøåíèÿ, ïî êîèòî Êîìèñèÿòà çà åíåðãèéíî è âîäíî ðåãóëèðàíå å îñúäåíà äà çàïëàòè ñóìè â ãîëåìè ðàçìåðè. Çà 2020 ã. çà ïëàùàíèÿ ïî âëåçëè â ñèëà ñúäåáíè ðåøåíèÿ íà ÊÅÂÐ ñà ïðåäîñòàâåíè äîïúëíèòåëíè ñðåäñòâà îò öåíòðàëíèÿ áþäæåò â ðàçìåð íà 26 ìëí. ëâ., êîåòî ïðåäñòàâëÿâà 2,8 ïúòè ïîâå÷å ðàçõîäè îò óòâúðäåíèÿ áþäæåò íà ÊÅÂÐ çà 2020 ãîäèíà. Çà òåêóùàòà ãîäèíà íåîáõîäèìèòå ñðåäñòâà îò 
16,3 ìëí. ëâ. ñà 1,7 ïúòè íàä óòâúðäåíèòå ðàçõîäè ïî áþäæåòà íà êîìèñèÿòà çà 2021 ã.
Íà áàçà íà èçëîæåíîòî ìîæå äà ñå îáîáùè, ÷å ñ èçãîòâåíèÿ ïðîåêò íà ÇÈÄ íà ÇÄÁÐÁ çà 2021 ã. ñå òúðñè áàëàíñ ìåæäó íåîáõîäèìîñòòà îò îñèãóðÿâàíå íà äîïúëíèòåëíè ñðåäñòâà çà ïðèîðèòåòíè è íåîòëîæíè ïîëèòèêè äî êðàÿ íà ãîäèíàòà ïðè âå÷å íàïúëíî èç÷åðïàíè èçòî÷íèöè çà òÿõíîòî îáåçïå÷àâàíå â ðàìêèòå íà ðàç÷åòèòå ïî ÇÄÁÐÁ çà 2021 ã. è âúçìîæíîñòèòå íà ïðèõîäíàòà ÷àñò íà áþäæåòà äà îñèãóðè òÿõíîòî ôèíàíñèðàíå. Ïðåãëåäúò íà ïàðàìåòðèòå ïî áþäæåòíîòî èçïúëíåíèå êúì ïîëóãîäèåòî è ïîäîáðåíèòå î÷àêâàíèÿ ïðè ãîëÿìà ÷àñò îò ìàêðîèêîíîìè÷åñêèòå èíäèêàòîðè äàâàò îñíîâàíèå äà ñå î÷àêâà, ÷å ïðåèçïúëíåíèåòî íà ïðèõîäèòå, êîåòî ñå î÷åðòàâà â ãîäèøåí ïëàí, ìîæå äà ïîñðåùíå òåçè äîïúëíèòåëíè ðàçõîäè, áåç òîâà äà äîâåäå äî âëîøàâàíå íà áþäæåòíàòà ïîçèöèÿ íà êàñîâà îñíîâà ñïðÿìî ïúðâîíà÷àëíî çàëîæåíèòå öåëåâè ñòîéíîñòè. Âúâ âðúçêà ñ òîâà ñúñ çàêîíîïðîåêòà íå ñå ïðåäëàãàò ïðîìåíè â îäîáðåíèòå îãðàíè÷èòåëè ïî îòíîøåíèå íà åìèñèèòå è ðàçìåðà íà äúðæàâíèÿ äúëã çà ãîäèíàòà. Ïðåäâèäåíî å ñúùî òàêà îñíîâíàòà ÷àñò îò ïî-âèñîêèòå îò ïëàíèðàíèòå ïîñòúïëåíèÿ ïî ñìåòêàòà çà ñðåäñòâà îò ÅÑ íà Íàöèîíàëíèÿ ôîíä ïî Ìåõàíèçìà çà âúçñòàíîâÿâàíå è óñòîé÷èâîñò çà 2021 ã. îò óâåëè÷åíèåòî íà ðàçìåðà íà ïðåäâàðèòåëíîòî ïðåôèíàíñèðàíå îò 10 % íà 13% äà ñå îòðàçÿò â ïîäîáðåíèå íà ñàëäîòî ïî êîíñîëèäèðàíàòà ôèñêàëíà ïðîãðàìà.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-жа ИВА МИТЕВА



УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИТЕВА,

На основание чл. 87, ал. 2 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение  .................. на Министерския съвет от 2021 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.


Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
2. Становище на Фискалния съвет на Република България.
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