
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО 

СЪБРАНИЕ  
                                                                                                    Проект! 

 
ЗАКОН  

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА  
УСТРОЙСТВОТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ  
 

Създава се нов чл. 38 правила за фискална стабилност: 

 

Чл. 38: 

Ал. 1 Бюджетът се съставя и приема съгласно европейската 

методология ESA 95 

 

Ал. 2 Бюджетното салдо се отчита според европейската 

методология ESA 95 ежемесечно 

 

Ал. 3 От 2013 г. бюджетът на консолидирана база трябва да бъде 

балансиран или с излишък  

 

Ал. 4 По изключение в ситуация на криза или бедствие Народното 

събрание може да допусне еднократно дефицит до 3% от БВП. 

 
Ал. 5 От 2013 г. нетното нарастване на държавнния и държавно 

гарантирания дълг може да бъде до 1% от БВП в рамките на 

календарна година. По изключение в ситуация на криза или 

бедствие нетното нарастване на държавния и държавно 

гарантирания дълг може да бъде над 1% от БВП в рамките на 

календарна година. 
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Мотиви 
 

 

„Бюджетът трябва да е балансиран............публичният дълг 

намален.............помощите за чуждите земи 

ограничени...............иначе Рим ще банкрутира” Цицерон, 106 г. – 43 

г.г.Пр.Хр. 

 Днес, казаното преди 2050 години важи с пълна сила. 

Световната финансова и икономическа криза се дължат основно на 

обстоятелството, че човечеството започна да харчи много повече от 

това, което е изработило.  

 През 2009г. и 2010 г. България допуска свръх дефицит, което 

накара ЕК да започне процедура, която твърде вероятно ще завърши 

със санкции. Необходими са нови правила, които да гарантират 

стабилност и балансиран бюджет.  

 В ЕС започна дебат за въвеждането на стриктни фискални 

правила, които вероятно ще завърши с мерки, подобни на 

предлаганите от авторите на този законопроект. Трябва ли отново да 

чакаме някой отвън да вземе мерки вместо нас?  

За да се избегнат сега и за в бъдеще рисковете, които носят 

нарушенията на фискалните правила и за да покрият в обозримо 

бъдеще  критериите за влизане в Еврозоната – ERM ІІ, е необходимо 

въвеждането на ФИСКАЛЕН БОРД.  

Тези промени ще бъде изключително дисциплиниращи за 

всички правителства. Те ще придадът една сигурна средносрочна и 

дългосрочна финансова стабилност на България, а най – осезаемият 

ефект ще бъде намалянето на лихвените проценти, което вече се 

случи в Германия. 
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