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Въведение
Настоящото становище е изготвено в изпълнение на чл. 6. от Закона за
фискален съвет и автоматични корективни механизми, който изисква от
Фискалният съвет на България да изготвя мотивирано становище и
препоръки относно стратегически документи на Министерски съвет,
относими към числовите фискални правила, като наблюдава за тяхното
спазване.
Както всяка година, до края на април Министерство на финансите
изготвя Конвергентна програма за Република България, която има за цел
да представи основните компоненти на националната фискална политика в
средносрочен план, поради което се възприема за стратегически документ,
относим към спазването на числовите фискални правила. Конвергентната
програма за периода 2020-2023 г. е публикувана на интернет страницата на
Министерството на 30.04.2020 г.
Настоящото

становище

макроикономическата

включва

прогноза,

анализ

бюджетната

и

оценка

прогноза

на

(основните

фискални параметри – бюджетно салдо, приходи, разходи и дълг), както и
съответствието с фискалните правила. За извършването им е използвана
информация на Министерство на финансите, Националния статистически
институт (НСИ) и международни организации.
Освен изпълнение на задълженията на закона чрез настоящото
становище Фискалният съвет има за цел да повиши качеството на
управление
средносрочна

на

публичните

бюджетна

финанси,

рамка.

В

анализирайки

допълнение,

представената

предвид

обявеното

извънредно положение, свързано с ограничаване на разпространението на
коронавирусната болест COVID-19, Министерство на финансите не изготвя
в самостоятелен документ регулярните пролетна макроикономическа
прогноза и Средносрочна бюджетна прогноза за 2021-2023 г. В изпълнение
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на §8, ал. 2. от заключителните разпоредби към ЗИД на ЗДБРБ за 2020 г. с
одобряването от Министерски съвет на Конвергентната програма се считат
за одобрени и макроикономическата прогноза, и средносрочната бюджетна
прогноза, съгласно изискванията на §34 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
По тази причина, настоящото становище на Фискалния съвет замества
съставянето на такова по споменатите прогнози.
Дебатът относно решенията на правителството и широкият консенсус
по фискалните въпроси спомагат за постигане на ефективни мерки в
условията на безпрецедентна криза. Към настоящия момент в световен
план се наблюдава широка несигурност по отношение на измеренията на
кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19, която засяга
редица сфери и сектори. Фискалният съвет се присъединява към
позицията, че на този етап планирането и прогнозирането на различните
параметри е затруднено, вследствие на което е вероятно да се наложи
последваща актуализация на публикуваните очаквания.
Настоящото становище включва кратък преглед на обхвата на
публикуваната Конвергентна програма, анализ на макроикономическата и
бюджетната прогноза, оценка за съответствието с фискалните правила и
обобщение на изводи и препоръки.

1. Обхват на Конвергентната програма на Република
България за 2020-2023 г.
Настоящите условия в глобален план се характеризират с висока
степен на несигурност. Тя се предпоставя от множество фактори:
разпространението на COVID-19, необходимостта от държавна намеса за
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неговото ограничаване и за преодоляване на пандемията, техния ефект
върху икономическото развитие и нагласите на стопанските субекти,
неяснотата относно необходимата продължителност на мерките за
физическа дистанция и т.н.
Съгласно изискванията на Пакта за стабилност и растеж държавите
извън еврозоната изготвят конвергентни програми, чрез които се
координират фискалните политики на държавите членки. С оглед на
настоящата

несигурност

Европейската

комисия

издава

насоки

за

префокусиране и опростяване на програмите, поради невъзможността за
съставяне на реалистични икономически и бюджетни прогнози.
Министерство на финансите изпълнява тези насоки, поради което
форматът на документа се различава спрямо предходните години. Не са
представени очакванията за средносрочен план, като липсват прогнозни
данни за 2021, 2022 и 2023 г., а такива са заложени само за текущата –
2020г. В сравнение с минали години значително (почти наполовина) е
съкратен и обемът на Конвергентната програма.
Документът е изготвен от Министерство на финансите, като са взети
предвид измененията, заложени в актуализацията на Държавния бюджет
на Република България за 2020 г. от началото на месец април. Но въпреки
динамичното развитие на пандемията в глобален план и влиянието ѝ върху
икономиката, както и предвид времевия диапазон от един месец между
изготвянето

на

мотивите

за

актуализацията

на

бюджета

и

на

Конвергентната програма, допусканията на Министерството не са
обновени.
И в двата документа липсва съществена информация, необходима за
осъществяването на задълбочен и всеобхватен анализ. Най-значимият
пример в това отношение е прогнозната номинална стойност на БВП, която
не е представена, нито в мотивите, нито в програмата. Тъй като оценката на
фискалните параметри е невъзможна без неговия размер, Фискалният
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съвет прилага допускане за приблизителна стойност от 117 млрд. лв. Тя е
изчислена при номинален размер на БВП за 2019 от 118,67 млрд. лв.,
очакван темп на изменение от -1,1%, както и реален растеж от 3% и
дефлатор от 1,9%, съгласно Табл. 1А от програмата.
Въпреки насоките на Европейската комисия за опростяване на
формата на Конвергентната програма, повечето държави (напр. Чехия,
Хърватия, Дания, Швеция и др.) са се възползвали само частично от тази
възможност и са изготвили по-задълбочени прогнози, като са включили
очаквания поне за следващата година. Те са публично достъпни на уебсайта
на Европейската комисия1.
Фискалният съвет е на мнение, че несигурността към настоящия
момент не е достатъчен аргумент за значителното ограничаване на
оповестяваните

прогнозни

фискални

параметри,

което

съществено

затруднява анализа и оценката на бюджетната динамика.

2. Анализ на макроикономическите перспективи
Фискалният съвет не счита, че процесът на реална конвергенция на
България преди настоящата криза се реализира с достатъчно бързи
темпове. Предвид състоянието и позицията на българската икономика
спрямо средноевропейската, стойности, близки до средното равнище, не са
достатъчно удовлетворяващи и не предпоставят ускорена конвергенция.
Сближаването би следвало да се осъществява при темпове, които са повисоки от средните.
Очакваното свиване на българската икономика предвид настоящата
криза се обуславя в значителна степен, както от необходимите мерки за
физическа дистанция, които ограничават функционирането на определени
сектори (икономически шок при предлагането), така и в изменението на
1

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-preventioncorrection/european-semester/european-semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes/2020-european-semester_en
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нагласите

на

производители

и

потребители

в

негативна

посока

(икономически шок при търсенето). Допълнителен негативен ефект се
реализира поради глобалния обхват на коронавирусната криза и
разминаването във времето на развитието ѝ при различните държави.
Явленията предпоставят висока продължителност на проблемите в
международната търговия поради поетапното ограничаване на износа и
вноса. Такъв ефект е силно негативен за българската икономика, която е
малка и отворена, поради което е във висока степен зависима от
международните търговски отношения.
В Конвергентната програма на Република България за периода 20202023 г. е заложен отрицателен растеж на реалния БВП у нас в размер от 3%
(също както и в мотивите за актуализация на Държавния бюджет). Тази
прогноза е съчетана с понижение от 1,1% на номиналния размер на БВП от
2019 г. (118,67 млрд. лв.) и дефлатор от 1,9%. Данните за 2019 г. и
очакванията за 2020 г. са представени в Табл. 1., като изчислените от
Фискалния съвет стойности са маркирани с индекс (ФС). Предвижданията
за 2020 г. в Конвергентната програма (КП) са съпоставени с тези от
есенната макроикономическа прогноза (ЕМП) от октомври 2019 г. В
номинален размер се очаква понижение на БВП от 9,41 млрд. лв. спрямо
есенната прогноза (-7,42%), а изменението при реалния растеж е -6,3 пр.п.
Табл. 1. Изменение в очакванията за БВП спрямо есенната макроикономическа прогноза

ЕМП

КП

Номинален размер на БВП за 2019 г.

118,63 млрд. лв.

118,67 млрд. лв.

Темп на ном. изм. на БВП през 2020 г.

6,9%(ФС)

-1,1%

Номинален размер на БВП за 2020 г.

126,77 млрд. лв.

117,36(ФС) млрд. лв.

Дефлатор на БВП за 2020 г.

3,5%

1,9%

Реален растеж за 2020 г.

3,3%

-3,0%
Източник: ФС по данни на МФ
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Очакванията на Министерство на финансите са за свиване на
световната икономика с 0,3%, а на европейската – с 4%. Това означава, че
икономическият растеж на България ще се забави значително спрямо
световния след близките им нива през 2019 г., а разликата с Европейския
съюз също ще намалее в сравнение с предходните периоди (Граф. 1.)
Граф. 1. Динамика на българската икономика спрямо световната и европейската
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
-1.00%

2017

2018

2019

2020

-2.00%
-3.00%
-4.00%
-5.00%
световна икономика

европейска икономика

българска икономика

Източник: ФС по данни на МФ

Традиционният анализ, който Фискалният съвет изготвя, с таблично и
графично съпоставяне на отклоненията между настоящата и предходната
прогноза не е възможен, тъй като липсват данни за 2021, 2022 и 2023 г.
Това е валидно както по отношение на реалния растеж, така и за други
ключови макроикономически параметри като безработица и инфлация, а
също и за компонентите на БВП.
Допусканията за външната среда са изготвени от Министерство на
финансите на база прогнози на международни организации към края на
март. Към настоящия момент обаче очакванията изглеждат доста попесимистични. В Табл. 2. и Граф. 2. предвижданията на Министерството
(МФ) за икономически растеж в България през 2020 г. са сравнени с тези на
Световната банка (СБ) от 08.04., на Международния валутен фонд (МВФ) от
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14.04., на Австрийската централна банка (АЦБ) от 15.04. и на Европейската
комисия (ЕК) от 06.05.
Табл. 2. Прогнози за икономически растеж на България на международни организации

Очаквания за реален
растеж в България

МФ

СБ

МВФ

АЦБ

ЕК

-3,0%

-3,7%

-4,0%

-6,4%

-7,2%

Източник: ФС по данни на посочените организации
Граф. 2. Прогнози за икономически растеж на България на международни организации
МФ

СБ

МВФ

АЦБ

ЕК

-3.00%
-3.70%

-4.00%

-6.40%
-7.20%

Източник: ФС по данни на посочените организации

С напредването на развитието на пандемията прогнозите на
различните организации стават все по-песимистични. На техния фон
очакването на Министерство на финансите за свиване на българската
икономика с едва 3% (спрямо оценка на Европейската комисия за
отрицателен растеж от 7,2%) изглежда твърде оптимистично. Към края на
април Министерството следва да е отразило развитието на пандемията и
икономическите ефекти през последния месец в своята прогноза.
Фискалният съвет публикува сравнителен анализ на макроикономически
прогнози на различни организации на 05.05., в който подробно са
разгледани сценарии за развитието на икономиката.
Съветът счита, че е необходима актуализация на икономическите
очаквания спрямо мотивите към ЗИД на ЗДБРБ за 2020 г. Прилагането на

9

нереалистична

оценка

за

реалния

растеж

в

последващия

анализ

предпоставя ниска степен на надеждност на изчислените параметри.
Очаква се свиване по отношение на всички компоненти на БВП с
изключение на правителственото потребление. Предвижда се негативните
нагласи и намалението при доходите да доведат до спад в частното
потребление и инвестициите. При частното потребление есенната прогноза
за растеж от 5,7% е ревизирана към свиване от 2% (изменение от 7,7 пр.п.).
При инвестициите очакването за растеж от 3,9% е ревизирано към свиване
от 2,5% (изменение от 6,4 пр.п.).
Прогнозираното свиване както при вноса, така и при износа е
драстично, като нетният износ има съществен принос за отрицателния
растеж. Тази тенденция е напълно логична вследствие на затрудняването
на международната търговия и разрушаването на веригите за доставки.
Данните са представени обобщено в Табл. 3.
Табл. 3. Изменение в очакванията за износ и внос

ЕМП

КП

Изм.

Износ

2,3%

-16,3%

18,6 пр.п.

Внос

4,9%

-12,9%

17,8 пр.п.

Източник: ФС по данни на МФ

В Конвергентната програма на Република България за периода 20202023 г. е заложен драстичен спад от 43,8% при ценовото равнище на
петрола сорт „Брент“. Цената на енергийната суровина има съществено
значение за икономиката поради връзката ѝ с инфлацията и с приходите от
акцизи. През април спадът в търсенето на петрол е толкова значителен, че
възможностите за съхраняването на запасите са изчерпани, което води до
безпрецедентен спад и дори до отрицателни нива от 37,63 щ.д. за барел при
търгуваните фючърси. Суровият петрол тип „Брент“ също отбелязва
съществено понижение, при дъно от 19 щ.д. за барел, достигнато на 21-ви
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април. От началото на май обаче се наблюдава известно стабилизиране
вследствие на ограничаване на предлагането и началото на процеса по
възстановяване на търсенето.
Конвергентната програма на Република България за периода 20202023 г. предвижда средногодишен курс от 1,11 щ.д. за евро спрямо 1,10 в
есенната макроикономическа прогноза.
Очакваното ниво на безработица за 2020 г. е 6,2% на годишна база
спрямо очаквания за 4,2% в есенната прогноза (т.е. изменение в абсолютна
стойност от 2 пр.п. или близо 50% ръст на безработните). Нейният ръст
частично ще бъде адресиран чрез Програмата за поддържане на заетост на
правителството (известна като „Мярка 60/40“). Въпреки това очакваната
стойност изглежда оптимистична например на фона на прогнозата на МВФ
за 8% безработица, изготвена при по-ранен етап на развитие на кризата.
Ниската безработица, регистрирана у нас през последните години, не се
дължи единствено на позитивното икономическо развитие, но и на
неблагоприятната демографска структура. Затова рисковете по тази линия
пред България са по-ограничени. При компенсацията на наетите се
наблюдава ревизия до 2,6% спрямо ръст от 8% през 2019 г. и очакване за
7,4% през 2020 г., заложени в есенната прогноза.
Министерство

на

финансите

очаква

драстично

забавяне

на

инфлацията от 2,5% през 2019 г. до 0,1% през 2020 г. (т.е. ревизия в посока
намаление от точно 2 пр.п. спрямо есенната прогноза). Тази прогноза е
напълно консистентна с намалението при цените на трудовите и
енергийните ресурси и съответно очаквания спад при доходите, както и
влошаването на потребителските нагласи. Такава тенденция вече се
наблюдава в еврозоната, в която по данни на Евростат се регистрира
забавяне на инфлацията до 0,4% (спрямо 1,4% през предходното
тримесечие). При екстремни обстоятелства е възможно дори достигането
до отрицателни стойности.
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Основните икономически рискове са в две основни направления. От
една страна, те са свързани с развитието на пандемията и мерките за
овладяването ѝ, както и тяхната продължителност. От друга страна,
негативните нагласи на потребителите и производителите е възможно да
продължат през определен по-продължителен период впоследствие. Тези
рискове са споменати в прогнозата на Министерство на финансите за
макроикономическите перспективи, но не са анализирани подробно.
Фискалният съвет счита, че е необходимо разработването и публикуването
на съответните сценарии въз основа на различните възможности за
развитие.

3. Анализ на бюджетни прогнози
Конвергентната програма е средносрочен стратегически документ, но
в публикувания документ за 2020-2023 г. средносрочният сценарий не е
разработен. Наличните данни за фискалните параметри обхващат само
текущата година и липсва информация за очакванията за периода 20212023г.
3.1.

Оценка на фискалната позиция

Фискалната позиция е оценена в зависимост от изменението в
структурния бюджетен баланс и равнището на икономиката спрямо
потенциала. Преди една година очакванията на МФ са икономиката да
функционира малко над потенциала си през 2019 и 2020 г. В есенната
прогноза очакването е, че през 2019 г. тя ще функционира точно на
потенциала си, а отклонението (output gap) през 2020 г. ще бъде
положително в рамките на 0,3%. Очакванията тогава бяха потенциалният
БВП да расте с 3,1% годишно, движен основно от общата факторна
производителност, докато ролята на капитала и труда да бъде ограничена.
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Оценката за цикличното развитие на икономиката в Конвергентната
програма

2020-2023

се

обръща,

поради

драстично

променената

икономическа реалност след пандемията с коронавируса COVID-19.
Очакванията на Министерство на финансите за 2020 г. вече не са за
положително отклонение от потенциала, а за отрицателен output gap. Става
ясно, че растежът на потенциалния БВП ще се забави, но няма информация
с колко. Няма данни и за величината на отрицателния output gap, което не
позволява да се оцени точно фискалната позиция.
По отношение на реалния икономически растеж за 2020 г., в есенната
прогноза се очаква растеж от 3,3%, но Конвергентната програма
предполага спад с 3%. Пролетната прогноза на ЕК за България е доста попесимистична и предвижда двойно по-дълбок спад от над 7% и само
частично възстановяване през 2021 г.
Структурният баланс отразява правителствените дискреционни мерки
и затова е важно как се променя величината му. Конвергентната програма
не дава числови стойности за величината на структурния баланс – нито
отчетни данни за 2019г., нито прогноза за 2020г.
През миналата година структурният баланс е с положително салдо, но
през тази година се очаква дефицит. Т.е. със сигурност посоката ще бъде
отрицателно изменение в структурния баланс, което при негативен output
gap ни позволява да заключим, че заявката е фискалната позиция за
2020г. да бъде антициклична.
За сектор „Държавно управление“ есенната прогноза залага излишък в
размер на 0,5% от БВП, но с извършената актуализация на ЗДБРБ за 2020 г.,
очакванията се променят към дефицит в размер на 3,1% от БВП. През 2019г.
салдото на сектор „Държавно управление“ е излишък в размер на 2,1% от
БВП, т.е. очаква се влошаване на салдото в рамките на годината от
порядъка на над 5 % от БВП (виж Граф. 3)
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Граф. 3. Структурен бюджетен баланс и СБЦ

Източник: ФС по данни на МФ

3.2.

Динамика на данъчно-осигурителните приходи

Овладяването на кризата с коронавируса наложи предприемането на
редица ограничителни мерки от страна на властите, които се отразиха
негативно на потреблението и на доходите на гражданите, а оттук и на
данъчните постъпления. Наложи се ревизия на очакванията по приетия
ЗДБРБ за 2020г. На Граф. 4. е показано ревизирането на данъчните
постъпления с актуализацията на държавния бюджет за 2020г. по видове
данъци.
Граф. 4. Промяна в данъчните приходи след актуализацията на бюджета
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Източник: ФС по данни на МФ
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Министерство на финансите очаква спад при данъчните приходи за
настоящата година около 8%, което е значително повече от очаквания спад
в БВП от 3%. С направената от правителството актуализация на бюджета
очакваните данъчни приходи за 2020 г. се свиват с над 2 млрд. лв. Найголям принос за това имат приходите от ДДС, които намаляват с 9% (близо
1,1 млрд. лв.) в резултат на понижението на стопанския оборот заради
въведените ограничителни мерки за овладяване на заразата с COVID-19.
Много съществен спад е прогнозиран при приходите от данък печалба
(почти 12%), докато приходите от ДДФЛ намаляват в по-малка степен – с
6,5%. 600 млн. лв. по-малко приходи от подоходните данъци се залагат за
2020 г.
Частта

за

неданъчните

приходи

остава

непроменена

при

актуализирането на държавния бюджет, но според Фискалния съвет
кризата ще се отрази негативно в известна степен и на тях. В
Конвергентната програма 2020-2023 е посочено, че се очакват 180 млн. лв.
по-малко приходи от тол такси за тази година, но остава въпросът защо
това не е отразено в разчетите при актуализацията.
Също така през април не се предприема актуализация на Закона за
бюджета на НЗОК, но Фискалният съвет счита, че трябва да има такава, тъй
като без съмнение очакваните приходи от здравно-осигурителни вноски
няма да бъдат реализирани. Още повече, че приходите от социалноосигурителни вноски по бюджета на ДОО са коригирани с 5,3% (спад от 430
млн. лв.).
В Конвергентната програма 2020-2023 г. няма разработени прогнози
за данъчно-осигурителните приходи в средносрочен план за 2021, 2022 и
2023 г. Фискалният съвет препоръчва на Министерство на финансите
възможно по-скоро да даде информация за данъчната политика поне през
2021 г., ако възнамерява да променя някои от параметрите ѝ. Като цяло
през текущата година заявката е да не се предприемат сериозни
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антикризисни мерки чрез данъчните инструменти. Очакваното намаление
на данъчните приходи е резултат от автоматични фискални стабилизатори,
а не от целенасочени правителствени действия.
3.3.

Динамика на разходите

Както вече стана ясно, правителството разчита на разходната си
политика за да отговори на икономическите предизвикателства, породени
от кризата с пандемията. Естеството на кризата предполага увеличение на
разходите във функции „Здравеопазване“, „Социално подпомагане и грижи“
и „Отбрана и сигурност“. С приетата актуализация на бюджета са увеличени
само разходите за „Социално подпомагане и грижи“ – с 1 430 млн. лв. с
трансфера към бюджета на ДОО. Сред обявените антикризисни мерки има и
такива, които касаят и останалите две функции, но те явно ще се извършат
с вътрешно преструктуриране на разходите. Към настоящия момент нито с
актуализацията на бюджета, нито с Конвергентната програма се дава
информация какви промени се осъществяват в разходната част на бюджета.
Първоначално планираните разходи по КФП за 2020 г. възлизат на 46
826,50 млн. лв., което представлява 36,9% като дял от прогнозния БВП.
Спрямо ревизираните данни за разходите за 2019 г. се предвижда ръст от
536,9 млн. лв. или около 1 %. Според отчетните данни през 2019 г.
разходите възлизат на 45,2 млрд. лв. (39% от БВП). С увеличението от 1
430,00 млн. лв. разходите за 2020 г. достигат 48 256,5 млн. лв. При очакван
спад на БВП в реално изражение с 3%, делът им спрямо БВП вече се покачва
над ограничението в ЗПФ от 40%.
Разходите на сектор „Държавно управление“ според данни в
Конвергентната програма 2020-2023 ще се увеличат до 40,2% от
прогнозния БВП, но няма данни нито за абсолютната им сума, нито за
номиналната стойност на БВП. Сравнението само на относителния дял
спрямо миналата година (36,3%) показва значително покачване, но не е
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възможно да се прецени доколко реално се покачват разходите и доколко
това се дължи на свиването на БВП.
Основната

мярка

на

правителството

за

противодействие

на

последиците за икономиката от кризата се осъществява чрез Програмата за
поддържане на заетост (т.нар. „мярка 60/40“), която предвижда изплащане
на 60% от осигурителния доход на работниците в пострадали предприятия.
Нейното реализиране, както и очакваният спад в приходите от
осигурителни вноски намират изражение в ревизията на бюджета на
Държавното обществено осигуряване. Осъществено е увеличение на
трансферите с 430 млн. лв., за да се компенсира спадът в постъпленията от
социално-осигурителни вноски, а също така се залагат допълнителни
средства в размер на 1 млрд. лв. за бюджета на Фонд Безработица във
връзка

с

предприетите

мерки

за

финансово

подпомагане

на

работодателите с оглед съхраняване на заетостта. В тази връзка бе
одобрено и увеличение на разходите за социални помощи и обезщетения от
1 739 340 хил. лв. до 2 739 340 хил. лв. Така дефицитът по Фонд
Безработица се увеличава от 95 млн. лв. до 1 115 млн. лв.
Актуализирани

са

само

социалните

разходи,

свързани

с

икономическите мерки за опазване на заетостта и подпомагане на бизнеса
за

достъп

до

кредитиране,

но

не

са

увеличени

разходите

в

здравеопазването. Фискалният съвет счита, че и в ЗБНЗОК за 2020 г. следва
да се внесе промяна в приходната и разходната част. Още повече, че и
предвид разразилата се здравна криза, разходите за здравеопазване
неминуемо следва да се увеличат.
3.4.

Политика по дълга

В исторически план, след 2016 г. делът на консолидирания дълг на
сектор „Държавно управление“ постепенно намалява и през 2019 г. достига
до 20,4% от БВП. Според прогнозите преди развитието на кризата, свързана
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с разпространението на COVID-19, дългът следваше да продължи
тенденция към намаляване и в края на 2022 г. да достигне стойност от 18%
от БВП. На следващата графика е представена прогнозата за развитие на
консолидирания дълг на сектор „Държавно управление“ към месец
октомври 2019 г.
Граф. 5. Прогноза за консолидирания дълг на сектор „Държавно управление“ към октомври 2019 г.
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Източник: ФС по данни на МФ

Заложените прогнози за дълга обаче се оказват значително засегнати
от развиващата се криза, свързана с разпространението на COVID-19. Към
настоящия момент, според информация от Конвергентната програма на
Министерство на финансите за 2020-2023 г. „измеренията на кризата за
световната и в частност за европейската икономика все още не могат да
бъдат оценени и реалистично прогнозирани“. Следва да се отчете, че в
Конвергентната програма не се откриват данни и прогнози за динамиката
на консолидирания дълг на сектор Държавно управление след края на 2020
г. В тази връзка, Фискалният съвет може единствено да оцени прогнозата
на дълга в рамките на текущата 2020 г.
Съгласно ЗИД на ЗДБРБ за 2020 г. се допуска нарастване на лимита на
дълга, който държавата може да емитира в рамките на бюджетната година.
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Преди приетата актуализация лимитът на максималния размер на новия
държавен дълг е 2,2 млрд. лв., а след актуализацията, таванът се повишава
със 7.8 млрд. и достига до 10 млрд. лв.
Увеличението на максимално допустимия нов дълг е във връзка с
прогнозното увеличаване на дефицита в размер на 3,5 млрд. лв. и
осигуряването на допълнителен капитал в размер на 0,7 млрд. лв. за
Българска банка за развитие. Останалата част от допустимия максимален
държавен дълг, а именно 5,8 млрд. лв. се предвижда за гарантиране на
ликвидни фискални буфери, които могат да се ползват при развиване на
силно негативен сценарий, свързан с разпространението на COVID-19.
Прогнозира се максималният размер на държавен дълг към края на
годината да бъде увеличен от 23,1 млрд. лв. до 31,5 млрд. лв.
Прогнозните данни за увеличаване на плащанията за лихви са в
размер на 70 млн. лв. Общата сума за задължения за лихви нараства от
621,6 млн. лв. до 691,6 млн. лв. Благоприятен фактор за лихвените
плащания са все още ниските лихвени равнища на капиталовите пазари.
Сумата на максималния размер на новите държавни гаранции се
увеличава от 835 млн. лв. до 1 535 млн. лв. Предвидена е допълнителна
възможност за издаване на държавни гаранции по заеми споразумения за
финансиране на Българска банка за развитие в размер на до 700 млн. лв.
На база актуализацията на Закона за държавния бюджет се предвижда
възможност за поемане на външен държавен дълг чрез заеми от
международни финансови институции, включително за финансиране на
проекти и програми. Предприети са стъпки за увеличаване на лимита на
средносрочната програма за емитиране на дълга на международни пазари
от 8 млрд. евро на 10 млрд. евро. Предприети са мерки за осигуряване на
оптимални

условия,

максимална

гъвкавост

и

диверсификация

на

вътрешните и външните източници за финансиране на бюджети. При
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запазване на ниските лихвени нива и ликвидността на капиталовите
пазари е осигурена възможност за достъп до дългови ресурси при
благоприятни условия. Достъпът до привлечени ресурси е предпоставка за
осигуряване на допълнителен финансов буфер за покриване на неотложни
разходи за дейности и превенция на разпространението на COVID-19.
През 2020 г. не се предвижда поемане на нов дълг под формата на
финансов лизинг. За дългът на подсектор „Местно управление“ не се
прогнозира съществено отклонение през 2020 г., спрямо отчетеното в края
на 2019 г. В края на 2019 г. нивото на дълга е около 1,4 млрд. лв. с дял около
1,2% от БВП и около 2% от общия размер на консолидираните задължения.
За подсектор „Социалноосигурителни фондове“ не се планира поемането на
нови дългови задължения, като се очаква нивото на дълг в подсектора да
окаже влияние в посока намаление на дълга в сектор „Държавно
управление“.
Равнището на дълга за 2020 г. в номинално изражение се планира да
достигне до 33,5 млрд. лв., при 24,2 млрд. през 2019 г., а стойността на
показателя “дълг сектор Държавно управление/Брутен вътрешен продукт“
да достигне до 28,5%. Необходимо е да се отчете, че освен прогнозния ръст
на дълга се очаква и намаление в БВП от около 3% през 2020 г. Въпреки
негативните оценки и неблагоприятната среда, нивото на държавния дълг
остава значително под максимално допустимата референтна стойност по
Маастрихтския критерий за конвергенция от 60%. Запазват се устойчивите
граници на равнището на държавна задлъжнялост.
Според данни на Евростат, средната стойност на показателя
„Консолидиран държавен дълг към БВП“ за ЕС към края на 2019 г. е 79,4%.
Може да се отбележи, че България е на първите места сред държавите с
нисък държавен дълг. Преди България (в края на 2019 г.) е единствено
Естония с показател „Консолидиран държавен дълг към БВП“ от 8,4%.
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Към

настоящия

момент

предвид

липсата

на

информация

за

средносрочна прогноза и данни за изменението на дълга през 2021-2023 г.
не могат да бъдат изготвени допълнителни дългосрочни прогнози за
изменението на държавния дълг.
Фискалният съвет продължава да наблюдава изменението на
експозицията на държавния дълг и условията при които се поемат
нови дълги задължения.

3.5.

Фискални правила

На 20.03.2020 г. за първи път в историята Европейската комисия
предложи да се задейства общата клауза за дерогация, предвидена в Пакта
за стабилност и растеж като мярка за бърза и категорична реакция на
пандемията от COVID-19. Общата клауза за дерогация позволява на
страните-членки на ЕС да провеждат адекватна антикризисна бюджетна
политика и временно да се отклоняват от установените фискални правила
в случай на сериозен икономически спад, при условие че не се застрашава
средносрочната фискална устойчивост. Предложението бе одобрено от
финансовите министри на 23.03.2020 г.
В условията на незадължително спазване на фискалните правила,
оценката

за

съответствието

или

отклонението

от

установените

ограничения има само информативно значение.
Тъй като не са представени данни за 2021, 2022 и 2023 г. при анализа
си Фискалният съвет не представя информацията чрез традиционния
графичен метод.

3.5.1. Средносрочна бюджетна цел (СБЦ) и структурен баланс
Средносрочната бюджетна цел за дефицитът на структурния баланс на
сектор „Държавно управление“ ( чл. 23, ЗПФ) при консолидиран дълг под
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40% от БВП не следва да надвишава 1 на сто от брутния вътрешен продукт.
През

последните

4

години

България

преизпълнява

своята

СБЦ.

Първоначално планираният структурен баланс за 2020 г. е дефицит в
размер на 0,1% от БВП, но след направените промени в приходите и
разходите със ЗИД на ЗДБРБ за 2020г. и очаквания спад от 3% в реалния
БВП, той ще възлезе на 3,5% от БВП и ще превиши заложената СБЦ. Чл. 24.
от ЗПФ допуска неизпълнение на СБЦ за структурния дефицит при
извънредни

обстоятелства

и

при

условие,

че

не

се

застрашава

устойчивостта на публичните финанси. Според Фискалния съвет при
структурен дефицит на сектор „Държавно управление“ в размер на 3,5% от
БВП предвид ниското ниво на консолидиран държавен дълг няма
съществен риск за устойчивостта на публичните финанси в България.

3.5.2. Дефицит на сектор „Държавно управление“ и касово салдо
Съгласно данните в Конвергентната програма за 2020-2023 г. след
актуализацията на бюджета за 2020 г. очакваният дефицит на сектор
"Държавно управление" представлява 3,1% от БВП. Изискването на чл. 25.,
ал. 2. на ЗПФ е дефицитът на сектор "Държавно управление" на годишна
основа, изчислен въз основа на методологията на Европейската система от
национални и регионални сметки на Общността, да не надвишава 3 на сто
от БВП.
По

отношение

на

консолидираната

фискална

програма

първоначалните прогнози са за поддържане на нулево салдо, но поради
разразилата се здравна и икономическа криза и последвалата бюджетна
актуализация, очакванията вече са за дефицит на касова основа в рамките
на 3% от БВП. Временно ще бъде нарушено изискването на чл. 27., ал. 4. от
ЗПФ годишният бюджетен дефицит по консолидираната фискална
програма, изчислен на касова основа, да не надвишава 2% от БВП.
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3.5.3. Дял на разходите в БВП
В чл. 28. от ЗПФ е установено ограничение за размера на държавата до
40% от БВП по отношение на общите разходи по КФП. За първи път през
последните десет години се очаква общите разходи по КФП за 2020 г. да
превишат тази граница. През 2019 г. те достигнаха 45,2 млрд. лв., което е
39% от БВП, но след актуализацията на бюджета за 2020 г. се очаква за
текущата година да достигнат до 41,9% от прогнозния БВП.

3.5.4. Ограничение на ръста на разходите
Ограничението за ръст на разходите е дефинирано като фискално
правило в ЗПФ, чл. 26., съгласно който годишният ръст на разходите не
следва да надхвърля референтния растеж на потенциалния брутен
вътрешен продукт, като обхватът на разходите и методологията за
изчисляване на референтния растеж на потенциалния брутен вътрешен
продукт се определят съгласно изискванията на ЕК. Допустимо е
отклонение от това правило при преизпълнение на средносрочната
бюджетна цел, но след осъществената бюджетна актуализация тя няма да
бъде преизпълнена. Изчисленията на Фискалният съвет показват, че
разходното правило също ще бъде нарушено през 2020 г.

3.5.5. Консолидиран дълг на сектор „Държавно управление“
Фискалното правило за ограничение на дела на консолидирания дълг
на сектор „Държавно управление“ е постановено в чл. 29. на ЗПФ, съгласно
който номиналният размер на консолидирания дълг на сектор "Държавно
управление" към края на всяка година не може да надвишава 60 на сто от
БВП. Изменението на максимално допустимия лимит на новопоет дълг през
2020 г. и произтичащите от него актуализирани прогнози за нивото на
държавния дълг в края 2020 г. не води до нарушаване на дълговото

23

правило. Прогнозният държавен дълг може да достигне до 28% от
очаквания размер на БВП. При негативен сценарий и съществен спад в БВП
този показател е възможно да бъде и по-висок.

4. Европейски фондове и програми за периода
В Конвергентната програма не се съдържат прогнозни данни за
развитието на европейските фондове и програми през 2020-2023 г.
Въпреки това Фискалният съвет обобщава някои основни промени при
европейските

фондове

във

връзка

с

преодоляване

на

кризата,

предизвиканата от разпространението на COVID-19.
Според данни от актуализираната Национална програма за реформи
са мобилизирани ресурси от оперативните програми, финансирани от
фондовете на ЕС, с които се финансират различни мерки за подкрепа, в т.ч.
да се осигуряват допълнителни възнаграждения на медицинския и
немедицинския персонал, ангажиран с пациенти, заболели с коронавирус и
рискови пациенти. Подпомагат се и екипите за специализирана подкрепа и
кризисна интервенция за пълноценно преодоляване на предизвикателства
от COVID-19.
Със средства по оперативните програми са осигурени ресурси за
закупуване и доставка на специализирана апаратура като инхалатори,
респиратори и други за спешните центрове, инфекциозните отделения на
специализираните болници, както и предпазно облекло, маски, медицински
консумативи и тестове за COVID-19, което цели подобряване на условията
за оказване на спешна помощ на рискови пациенти в условията на
епидемична ситуация.
С решение № 256 от 14 април 2020 г. Министерски съвет дава съгласие
за

преразпределение

инвестиционни

на

фондове

приноса
чрез

от

Европейските

прехвърляне

на

структурни

средства

и

между
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оперативните програми 2014-2020 г. Целта е осигуряване на финансова
подкрепа на мерки за минимизиране на отрицателните последици от
епидемичното разпространение на COVID-19.
Основните промени, които се осъществяват са както следва:
• От оперативна програма „Добро управление“ се прехвърлят 105
млн. лв., съответно от Европейския социален фонд към
оперативна програма Развитие на човешките ресурси;
• От оперативна програма Наука и образование за интелигентен
растеж се прехвърлят 28,8 млн. лв. от Европейския социален
фонд към оперативна програма Развитие на човешките ресурси;
• От оперативна програма Околна среда се прехвърлят 49,5 млн.
лв. от

Европейския

фонд

за

регионално

развитие към

оперативна програма Иновации и конкурентоспособност;
• От

оперативна

програма

Транспорт

и

транспортна

инфраструктура се прехвърлят 46,8 млн. лв. от Европейския
фонд за регионално развитие към оперативна програма
Иновации и конкурентоспособност;
• От оперативна програма Наука и образование за интелигентен
растеж се прехвърлят 2,2 млн. лв. от Европейския фонд за
регионално развитие към оперативна програма Иновации и
конкурентоспособност.
Ресурсите са вътрешно преразпределени, като се осъществява т.н. репрограмиране на средства и пренасочване на средства между приоритетни
оси на съответната програма. Целта на ре-програмирането е, чрез
вътрешния неразпределен ресурс да се осигурят средства за закупуването
на болнично оборудване, лични предпазни средства, както и да се
предприемат мерки от социално-икономически характер (чрез ресурса на
Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност).
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За следващите три години се очаква значително нарастване на
разходите по сметките за средства от ЕС, поради навлизането на проектите
по програмите, финансирани с европейски фондове във финална фаза.
Прогнозира се нарастване на разходите за брутообразуване на основен
капитал през следващите няколко години.
Според данни на ИСУН към 8-ми май 2020 г. процентът на реално
изплатените суми по проекти, изпълнявани по европейските програми, е
39,35%. Предвид нивото на показателя „реално изплатени суми по проекти“
и отчитайки факта, че проектите, изпълнявани в програмен период 20142020 г., ще бъдат завършвани в следващите две до три години (съгласно
правилото N+3) Фискалният съвет допуска, че публичните инвестиции,
направени с европейски средства, ще имат положително влияние върху
нивото на общите държавни публични инвестиции в средносрочен план.
Към настоящия момент няма допълнителна информация за дела на
европейските разходи в БВП през периода 2021-2023 г.

5. Изводи и препоръки
Фискалният съвет счита, че е необходимо предоставянето на поподробни, точни отчетни и прогнозни данни, тъй като с наличните
макроикономическите и фискалните анализи са затруднени в значителна
степен.
Фискалният съвет отчита факта, че икономическата ситуация е
динамична и изготвянето на прогнози е свързано с голяма вероятност за
неточност, но въпреки това разработването и публикуването на няколко
сценария (песимистичен, реалистичен и оптимистичен) за средносрочното
развитие от страна на Министерство на финансите ще бъде изключително
полезно.

26

Към настоящия етап очакванията за размера на свиване на БВП
изглеждат силно оптимистични. Фискалният съвет счита, че в това
направление е необходим преглед и при необходимост – ревизия.
Прилагането на нереалистични очаквания за реален растеж към
макроикономическите и фискалните анализи намалява значително
надеждността на изчислените параметри и съответно – на изводите и
препоръките.
Фискалният съвет счита, че предвид затрудненията при планирането и
прогнозирането на различните параметри, ще се наложи допълнителна
актуализация на Държавния бюджет на Република България за 2020 г.
Препоръчва се цялостно преразглеждане и преструктуриране на разходите
и капиталовата програма, както и обсъждането на по-агресивни мерки за
подкрепа на последващ етап при необходимост.
Очаква се макроикономическият шок по линия на нарастващата
безработица да бъде временно и частично смекчен благодарение на
програмата за поддържане на заетост на правителството. Рискът за
България

в

това

отношение

по

принцип

е

по-нисък,

поради

неблагоприятната демографска структура. Въпреки това при съпоставяне с
други прогнози очакваната стойност от Министерство на финансите
изглежда оптимистична.
В последните си няколко становища Фискалният съвет дава
препоръки за по-рестриктивна фискална политика и реализиране на поголеми излишъци, за да се формират адекватни фискални буфери срещу
предстоящи икономически шокове. Провежданата фискална политика в
България през последните години е ориентирана по-скоро към балансиран
бюджет. Въпреки че се реализират излишъци, в края на годината те
обикновено се стопяват. Все пак правителството се намира в добра изходна
позиция в предстоящата криза, което му позволява да посрещне шоковете
от пандемията и да реагира без опасност от прекомерно увеличение на
задлъжнялостта.
27

Оценката на фискалната позиция показва, че намеренията са за
провеждане на антициклична политика през 2020 г. Но, освен посоката,
важно значение има и интензитетът на фискалната политика, който не
може да бъде оценен поради липса на данни.
Фискалният съвет счита, че е необходимо ревизирането на бюджета на
НЗОК с оглед както на намаляването на очакваните приходи от
осигурителни

вноски,

така

и

на

повишаването

на

разходите

за

здравеопазване.
Въпреки че условията на дълговите пазари са все още относително
благоприятни, при поемането на нов дълг следва да бъде взето предвид
тяхното постепенно влошаване – намаляване на коефициента на покритие
и повишаване на доходността. Тази тенденция се констатира и при
проведения аукцион на 27.04. от Министерство на финансите.
С изключение на дълговото правило, спазването на останалите
фискални правила ще бъде нарушено при прогнозите фискални параметри
за 2020 г. В ЗПФ се предвижда възможност за отклонение при извънредна
обстановка от правилото за средносрочната бюджетна цел относно
структурния баланс на сектор „Държавно управление“ при положение, че
не се застрашава финансовата устойчивост на публичния сектор.

Заключение
Фискалният съвет съгласува Конвергентната програма на Република
България за 2020-2023 година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ:
ПРОФ. Д-Р БОРИС ГРОЗДАНОВ
12.05.2020г.
гр. София
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