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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

Проект 

З  А  К  О  Н 

 

за изменение и допълнение на  

Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.(обн., ДВ, бр. 109 от 2013 г.; Решение № 13 от 2014 г. на 

Конституционния съд на Република България - бр. 65 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2014 г.) 

 

 

§ 1.  В чл. 1: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Приема  държавния бюджет за 2014 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:             

      

      

№              Показатели Сума 

    ( хил. лв.) 

  1 2 

 I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 18 200939,5 

 1. Данъчни приходи 16 312846,7 

 1.1. Корпоративен данък 1 511700,0 

 1.2. Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица 83500,0 

 1.3. Данъци върху доходите на физически лица 2 671400,0 

 1.4. Данък върху добавената стойност 7 694400,0 

 1.5. Акцизи 4 060000,0 

 1.6. Данък върху застрахователните премии 28600,0 
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 1.7. Мита и митнически такси 149400,0 

 1.8. Такса върху производството на захар и изоглюкоза 1 046,7 

 1.9. Други данъци 112 800,0 

 2. Неданъчни приходи  1 836 472,2 

 2.1. Държавни такси 914 719,0 

 2.2. Съдебни такси 120 000,0 

 2.3. Приходи и доходи от собственост  537993,9 

 2.4. Глоби, санкции и наказателни лихви 154 382,9 

 2.5. Други неданъчни приходи 109376,4 

 3. Помощи и дарения 51 620,6 

   

2. В ал. 2: 

а) в раздел ІІ „РАЗХОДИ“  числото „9 899 567,0“ се заменя с „10 348 067,0“; 

б) в раздел ІІ „РАЗХОДИ“, т.4 числото „861 100,0“ се заменя с „1 309 600,0“; 

в) в раздел ІІ „РАЗХОДИ“, т.4.1 числото „860 000,0“ се заменя с „1 308 500,0“; 

г) в раздел ІІ „РАЗХОДИ“, т.4.1 се създава т. 4.1.3 

„4.1.3 – за структурни и допълнителни фискални мерки 448 500,0“. 
 

3. В ал. 3, числото „-1 336 227,8“ се заменя с „- 2 846 490,4“. 

4. В ал. 4, числото „1 336 227,8“  се заменя с „2 846 490,4“. 

 

§ 2.В чл. 66 числото „18,0“ се заменя с „22,5“ 

§ 3.В чл. 67: 

1. В ал. 1 числото „4,4“ се заменя с„8,9“` 

2. Създават се ал. 3 и ал. 4: 

„(3) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага за получените като обезпечения по чл. 152, ал. 5, 8 и 12 от Закона за публичните финанси 

средства.“ 

„(4) В рамките на ограничението по ал. 1, може да бъде поет нов държавен дълг за осигуряване на ликвидна подкрепа .“ 

§ 4. В чл. 72 се създава т. 3: 
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„3. по чл. 18, ал. 5 от Закона за гарантиране на влоговете в банките по ползвани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките заеми 

в общ размер до 2,0 млрд.лв.“ 

§ 5. В чл. 73 числото „0,44“ се заменя с „2,44“ 

§ 6. Създава се чл. 97: 

„Чл. 97. Министерският съвет може да предоставя на Фонда за гарантиране на влоговете в банките заеми от централния бюджет в 

общ размер до 700 млн. лв., обезпечени с активи на фонда, включително и с бъдещите вземания на фонда към банките за годишни премийни 

вноски.“ 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 7.В Закона за гарантиране на влоговете в банките (обн., ДВ, бр. 49 от 1998 г.; изм., бр. 73 от 1998 г.; доп., бр. 153 от 1998 г.; изм., 

бр. 155 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1999 г., бр. 109 от 2001 г.; доп., бр. 92 от 2002 г.; изм., бр. 118 от 2002 г., бр. 31 от 2005 г.; доп., бр. 39 

от 2005 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2006 г.; изм., бр. 86 от 2006 г.; бр. 67 от 2008 г., бр. 98 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 42 и  44 от 2009 г.; изм., 

бр. 97 и 101 от 2010 г., бр. 109 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения: 

В чл.18, ал. 1, т. 3 след думата „заеми“ се добавя „включително чрез емитиране на дългови ценни книжа“. 

 


