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Въведение
Настоящото становище е изготвено в изпълнение на разпоредбите в чл. 6 от
Закона за фискален съвет и автоматични корективни механизми. Те изискват от
Фискалния съвет на България да наблюдава спазването на числовите фискални
правила и да изготвя мотивирано становище и препоръки относно законопроекта
за държавния бюджет, както и относно други стратегически документи на
Министерски съвет, относими към спазването на числовите фискални правила.
Бюджетна процедура за 2021 г. е утвърдена на основание чл. 67 от Закона за
публичните финанси с Решение № 64 на Министерски съвет от 31.01.2020 г. С
оглед настъпилата пандемия от COVID-19 тя е изменена неколкократно
впоследствие, но сроковете, регламентирани в т. 2.2.8. и 2.2.10., остават
непроменени. В т. 2.2.8. е предвидено в срок до 05.10.2019 г. публикуването на
есенната макроикономическа прогноза на интернет страницата на Министерство
на финансите. Същата е публикувана на 20.10.2019 г.
В т. 2.2.10., буква в) от Решение № 64 на Министерски съвет е предвидено
съгласуването с Фискалния съвет на законопроекта за държавния бюджета и
проекта на средносрочна бюджетна прогноза да се осъществи в срок до 16.10.2020
г. Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2021 г.,
Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г.,
както и Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2021-2023 г. са
входирани в Съвета на 22.10.2020 г., а предвиденият срок за становище е до 12 ч.
на 23.10.2020 г. Същевременно, освен изброените документи, се предлагат и
промени по показателите на държавния бюджет за 2020 г.
При тези обстоятелства Фискалният съвет разполага с един работен ден,
за да изготви своето становище, като използва предимно публично достъпни
документи от уебсайта на Министерство на финансите. Въпреки извънредните
обстоятелства Фискалният съвет счита, че за съгласуването на документи с
такова стратегическо значение е необходимо да се предвиди достатъчно
време особено с оглед необходимостта от анализ на фискалните мерки,
насочени към преодоляването на здравната и икономическа криза.
В изпълнение на своите задължения Фискалният съвет подготви
настоящото становище, което включва анализ и оценка на: икономическите
перспективи за периода 2021-2023 г.; целите и основните параметри на
фискалната политика (вкл. спазването на фискалните правила); политиките по
приходите и разходите според Актуализираната средносрочна бюджетна
прогноза за периода 2021-2023 г.; основните фискални параметри, заложени в
проекта на Закон за държавния бюджет за 2021 г.; размера на държавния дълг и
стратегията за неговото управление.
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I.

Оценка на макроикономическата рамка

Оценката на макроикономическата рамка е задължителен елемент на
фискалния мониторинг, осъществяван от Фискалния съвет съгласно чл. 6, ал. 1, т.
2 на Закона за Фискален съвет и автоматични корективни механизми. На този
етап Фискалният съвет не изготвя своя собствена макроикономическа прогноза.
Високата значимост на макроикономическата прогноза се предпоставя от
нейната основна роля при прогнозирането на всички фискални показатели.
Точността ѝ е от решаващо значение за прогнозиране на бюджетните параметри.
При настоящите условия обаче очакванията за развитието в макроикономически
план се характеризират с изключително висока степен на несигурност вследствие
на пандемията от COVID-19.
В есенната макроикономическата прогноза
са взети предвид
актуализираните от НСИ на 19.10.2020 г. статистически данни. За 2019 г. се
наблюдава ревизия в посока увеличение на реалния растеж от 3,4% до 3,7%.
Номиналната стойност на БВП за 2019 г. достига до 119, 8 млрд. лв. Номиналното
увеличение през 2019 г. спрямо 2018 г. е в размер на приблизително 10 млрд. лв.
или 9,2%. Очакванията на Министерство на финансите са за минимален спад – от
0,7 млрд. лв., на БВП в номинално изражение през 2020 г., което се равнява на
свиване от 3% в реален размер. Това очакване съвпада с пролетната прогноза,
чрез която е аргументирана и актуализацията на държавния бюджет за 2020 г.
Също както и през пролетта, прогнозата на Министерство на финансите
изглежда изключително оптимистична. Стойността на очакваното свиване е
най-ниска спрямо вижданията на утвърдени институции като Световната
банка (-5,1%), Международния валутен фонд (-3,9%), Европейската комисия (7,1%) и Българската народна банка (-5,5%). Вероятно прогнозата е изготвена
преди настоящите обстоятелства около развитието на пандемията в България и
Европа. Дори правителството да не предприеме отново по-строги мерки за
физическа дистанция, неконтролируемото разпространение на вируса все пак ще
окаже пагубен ефект върху икономиката. Той би се реализирал вследствие на
редица фактори като: високата заболеваемост, от която произтича временна
неработоспособност на болните и карантинираните; строгите мерки в редица
страни в Европа, които отново могат да нарушат веригите за доставки, както и
наложените ограничения за пътуващи от България; влошаване на
потребителските нагласи и др. Най-съществен проблем остава поддържането на
капацитета на здравната система, което изглежда непостижимо при настоящите
темпове на разпространение на вируса. Предвид всички тези фактори до края на
2020 г. европейската и българската икономика ще претърпят вторичен шок от
новата вълна на пандемията.
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Гореизложените обстоятелства предпоставят свиване в по-голяма степен
спрямо заложените 3%. В допълнение всички тези негативни явления е твърде
вероятно да продължат през зимния сезон в началото на 2021 г.
Оптимистичните очаквания и произтичащото подценяване на икономическия
шок са от съществено значение за прогнозирането и анализа на фискалните
параметри. Надценяването на размера на БВП води до неточно планиране на
приходи и разходи, а съответно – на салдото и на необходимостта от поемане на
дълг за финансирането на дефицита.
Развитието на българската икономика спрямо европейската и световната
съобразно очакванията на Министерство на финансите е представено на граф. 1.
На нея се наблюдава и съществената разлика в ниския интензитет на негативния
ефект от пандемията върху малката и отворена икономика на България.
Граф. 1. Очакван ръст на икономиките 2020-2023 г.
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В значителна степен прогнозния през 2021 г. растеж се дължи на участието
на държавата в икономиката. Вследствие на влошаването на нагласите се очаква
драстично свиване на инвестициите през целия разглеждан период.
В есенната макроикономическата прогноза се разглежда динамиката на
пазара на труда до края на септември, като се отчита намаляване на броя на
безработните след преустановяване на извънредното положение. Фискалният
съвет счита, че това явление по-скоро се дължи на сезонната заетост (въпреки
по-слабия летен туристически сезон).
Данните на НСИ и Агенция по заетостта се разминават с очертаната от
Министерство на финансите тенденция. Според тях от средата на август се
наблюдава траен превес на новорегистрираните безработни спрямо
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новопостъпилите на работа. Още в края на август темпът на първата група
започва по-чувствително да изпреварва втората, като това явление значително се
засилва в края на септември (Граф. 2.). В нетно изражение новорегистрираните
безработни са приблизително 108 хиляди само за периода от 03.02. до 11.10.
Неблагоприятното развитие на епидемичната обстановка от последните дни поскоро предполага изпреварващият темп на новорегистрираните безработни да се
ускори.
Граф. 2. Новорегистрирани безработни и постъпили на работа

Източник: НСИ по данни на Агенция по заетостта

В макроикономическата прогноза се отдава съществено значение на мярката
„60/40“ за поддържане на заетостта. Според Фискалният съвет е необходим
задълбочен анализ относно усвояването на средствата по мярката, точния брой
на запазените работни места и продължителността на тяхното запазване. Следва
да се подчертае, че въпреки ревизията към по-ниска стойност по отношение
на безработицата спрямо пролетната прогноза, спадът в заетостта е завишен.
Докато при безработицата се очаква повишаване с 1,4 пр. п. спрямо 2019 г. (от
4,2% до 5,6%), то спадът при заетостта е -2,6 пр.п. Възстановяване на заетостта до
нивата от 2019 г. се очаква едва през 2023 г. и то под влияние на демографските
процеси.
Ниските цени на енергийните суровини вследствие на съществения спад на
търсенето, както и поскъпването на еврото спрямо долара имат ефект за
българската икономика по линия на ограничаване на инфлацията. В тази посока
влияе и същественото свиване на частното потребление. Въпреки това
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очакваната инфлация за 2020 г. е значително завишена спрямо пролетната
прогноза – от 0,1% до 1,4%.

II.
2.1.

Оценка на фискалната рамка
Оценка на фискалната позиция за периода 2020-2023 г.

Общият бюджетен баланс, макар и много важен индикатор за бюджетната
позиция, сам по себе си не е достатъчен за адекватна оценка на фискалната
политика. Фискалната позиция се оценява в зависимост от изменението в
структурния баланс и равнището на икономиката спрямо потенциала.
Изменението в структурния баланс от своя страна показва посоката на движение
на политиката на правителството, доколкото структурният баланс е онази част от
общия бюджетен баланс, която отразява правителствената дискреция.
Икономиката на България през последните години растеше стабилно, като
растежът основно се движеше от нарасналото вътрешно търсене. След 2015 г.
икономиката нараства с над 3% годишно, като за 2019 г. реалният икономически
ръст е 3,7%. До 2019 г. се следваше политика на фискална консолидация. Три
поредни години се реализираха излишъци, макар и непланирани. Но пандемията
COVID-19 през 2020 г. и последвалото свиване на икономиката поставят сериозни
предизвикателства пред стабилността на публичните финанси и изискват
промяна на фискалната политика. Структурният бюджетен баланс е представен
на Граф. 3.
Граф. 3. Структурен бюджетен баланс
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Източник: ФС по данни на МФ

6

Видно от графиката до текущата година България преизпълняваше своята
средносрочна бюджетна цел за структурния дефицит, която е определена на -1%
от БВП. Последиците от пандемията се отразиха върху общата икономическа
активност, поради което икономиката се развива под своя потенциал. Очаква се
влошаване на структурния баланс до -2,3% при това, без да се вземат
предвид фискалните мерки за овладяване на последиците от пандемията
(отчетени са като еднократни мерки).
След корекцията на очакванията за растежа на потенциалния БВП до 1,6%
(при 2,6% през 2019 г.) Министерство на финансите предвижда от следващата
година отново да се ускори растежа и до края на периода да достигне 2,1%.
Очакванията са доста занижени спрямо очакванията в миналогодишната
средносрочна бюджетна прогноза. За забавянето през текущата година основен
принос имат трудовия фактор и намаляване на инвестициите. Общата факторна
производителност ще бъде основен източник на потенциален растеж през
следващите три години.
Прогнозира се постепенно намаляване на структурния дефицит за сектор
„Държавно управление“, но в рамките на прогнозния период няма изгледи да
се спази средносрочната бюджетна цел.
На база на данни в АСБП и Конвергентната програма на правителството,
както и собствени оценки, фискалната позиция на България за периода 2012-2023
г. е представена на Граф. 4.

Промяна в структурния баланс

Граф. 4. Фискална позиция на България за 2012-2023 г.
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Източник: ФС по данни на МФ

През 2020-2022 г. се очаква отклонението от потенциала да е отрицателно и
за да бъде антициклична фискалната позиция се изисква отрицателна промяна в
структурното салдо. Най-категорично антициклична е фискалната позиция
през 2020 г., почти неутрална е през 2021 г., през 2022 г. е проциклична, а
през 2023 г. отново е почти неутрална.

2.2.

Съответствие с фискалните правила

Законът за публичните финанси регламентира няколко числови фискални
правила, за спазването на които следи Фискалният съвет. Основното
предизвикателство пред спазването на фискалните правила в настоящата и
следващите години не само у нас, но и по целия свят, се явява епидемията от
COVID-19. В тази връзка 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 срещу 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.
В условията на незадължително спазване на фискалните правила,
оценката
за
съответствието
или
отклонението
от
установените
ограничения има само информативно значение. Следва да отбележим, че
дерогацията е валидна за фискалните правила, които са уредени от Пакта за
стабилност и растеж, и за които следи Европейската комисия, но не ни
освобождава от отговорност да спазваме националните фискални ограничения.
Съобразно използваната методология могат да се групират две групи
правила:
1) По националната методология – за бюджетното салдо и тавана на
разходите по КФП;
2) По европейската методология – за средносрочната бюджетна цел за
структурния дефицит, за дефицита и консолидирания дълг на сектор
Държавно управление.
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За оценка на спазването на фискалните правила са използвани следните
данни:
- Средносрочната бюджетна прогноза 2021-2023 и Конвергентната програма на
България, включващи информация за сектор „Държавно управление“ и КФП на
касова основа и есенната макроикономическа рамка;
- Отчетни данни на НСИ за приходите и разходите на сектор „Държавно
управление“.

2.2.1. Балансови правила
Средносрочна бюджетна цел (СБЦ) и структурен баланс
Поради ниския размер на консолидирания дълг на сектор „Държавно
управление“ (под 40% от БВП) се приема, че СБЦ на България за периода на
анализираната средносрочна бюджетна прогноза е -1% от БВП.

Структурен баланс (% от БВП)

Граф. 5. Структурно бюджетно салдо и СБЦ
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Бележка: Текущата средносрочна бюджетна цел за България е -1% от БВП

Източник: ФС по данни на МФ

Както е видно на Граф. 5 България за втори път ще наруши своята
средносрочна бюджетна цел. За последната отчетна 2019 г. година
структурният баланс е 1,3% от БВП, което е значително над средносрочната
бюджетна цел от -1% от БВП. През 2020 г. извънредната ситуация, свързана с
разпространението на COVID-19, и последиците върху заетостта, потреблението и
общата стопанска активност се отразяват негативно върху публичните финанси, в
резултат на което е налице влошаване на бюджетния баланс.
За прогнозния период се очаква СБЦ да не бъде изпълнена, като
структурният дефицит постепенно да намалява до 1,6% от БВП през 2023 г.
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Съгласно чл.24 от ЗПФ, допустимо е неизпълнение на средносрочната
бюджетна цел за структурния дефицит на годишна основа при извънредни
обстоятелства и при условие, че непостигането ѝ е в размер, който не застрашава
устойчивостта на публичните финанси.
Дефицит на сектор „Държавно управление“ и касово салдо
Съгласно чл. 25, ал. 2 на ЗПФ дефицитът на сектор "Държавно управление"
на годишна основа, изчислен въз основа на методологията на Европейската
система от национални и регионални сметки на Общността, не може да
надвишава 3 на сто от БВП.
Съгласно чл. 27, ал. 4 от ЗПФ годишният бюджетен дефицит по
консолидираната фискална програма, изчислен на касова основа, не може да
надвишава 2 на сто от брутния вътрешен продукт. Правилото е национално и
няма аналог в европейските документи.
Граф. 6. Баланси на сектор „Държавно управление“ и КФП (% от БВП)
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Източник: ФС по данни на МФ

От Граф. 6. е видно, че през настоящата година ревизираните оценки
показват неспазване на балансовите ограничения както на сектор Държавно
управление (европейско правило), така и на КФП (национално правило). Ако не
отчитаме допълнителните разходи, свързани с пандемията, правилата ще
бъдат спазени точно на границата.
Балансът на сектор „Държавно управление“ остава отрицателен през целия
прогнозиран период. След 2021 г. се очаква рязко подобрение, но през 2023 г.
отново леко се влошава. Забелязва се и сериозно отклонение през 2023 г. в
стойностите за дефицита на сектор Държавно управление със и без разходи за
Ковид19. Всъщност, става дума за разходите за доставяне на военна техника,
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които не става ясно защо се поставят в една група с разходите за
извънредното събитие Ковид19.
На ниво КФП също не се предвижда постигане на нулево или положително
салдо до края на прогнозния период, а задържане на баланса на границата на
фискалното правило.

2.2.2. Разходни правила
Правило за дял на разходите в БВП
Това правило е национално и цели да ограничи размера на публичния сектор
до 40% от БВП.
Граф. 7. Дял на разходите в БВП с и без разходите за COVID-19
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Източник: ФС по данни на МФ

За 2019 г. общите бюджетни разходи по КФП са на равнище 37,7% и през
целия период назад са били в рамките на ограничението. Средносрочната
прогноза предвижда превишаване на ограничението за разходите по КФП през
2020 и 2021 г. поради извънредните разходи, свързани с овладяването на
пандемията и последиците от нея. Ако не се вземат предвид тези допълнителни
разходи, държавните разходи ще бъдат в рамките на законовото ограничение.
Към настоящия момент, правилото обхваща всички разходи по КФП и не
предвижда възможност за изключване на определени категории разходи. В
случай на превишение на ограничението, ЗПФ изисква в средносрочната
бюджетна прогноза да се определят мерки за постигането му през
следващата година.
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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.
Растежът на разходите се очаква да е над приемливия референтен темп за
първите две години от прогнозния период. Съгласно изискванията на Пакта за
стабилност и растеж страни, които са постигнали и надхвърлили своята
средносрочна бюджетна цел (каквато беше и България до 2020 г.), не са следени
доколко спазват разходното правило. Правилото попада в обхвата на общата
дерогация за периода 2020 и 2021 г., която позволява нарушението му.

2.2.3. Дълговo правило и стратегия за управление на дълга
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. Това правило е
и едно от основните изисквания на Пакта за стабилност и растеж.
Консолидираният дълг се проследява само за сектор „Държавно
управление“, въпреки че в ЗПФ присъстват правила и ограничения и за дълга на
социално осигурителните фондове и за общините.
Планираните стойности на консолидирания държавен дълг през 2021 г. са
съобразени
с
динамичната
пандемична
обстановка,
свързана
с
разпространението на COVID-19 и необходимостта от осигуряване на достатъчно
средства за рефинансиране на дълга в обращение. Изменението на дълга е
съобразено и с финансиране на планирания дефицит и обезпечаване на
фискалния резерв.
Консервативната политика по управление на дълга и тенденцията към
намаляване на дълговите задължения в периода 2016-2018 г. позволяват
плавен ръст на държавния дълг през следващите години.
Граф. 8 Консолидиран дълг на сектор „Държавно управление“
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Според прогнозните данни, делът на консолидирания дълг на сектор
Държавно управление ще нарасне до 25,3% от БВП в края на 2020 г. (30,1 млрд.
лв.). Ръстът произтича главно от успешното пласиране на двоен транш
еврооблигации на международните капиталови пазари (всеки транш е в размер
на 1,25 млрд. евро и матуритет съответно от 10 и 30 години) и усвояванията на
средства по вече договорени държавни заеми от Европейската инвестиционна
банка и Банката за развитие към Съвета на Европа. Влияние върху показателя,
разбира се оказват и неблагоприятните прогнози за спад на БВП.
През периода 2021-2023 г. се планира годишно нарастване на номиналната
стойност на дълга между 8-9% и достигане до стойности от 40 453,3 млн. лв. през
2023 г. Планира се поемане на нов държавен дълг в размер между 4,5-6,8 млрд.
годишно, като новият дълг надвишава погашенията по дълга, които варират
между 1,1 млрд. и 3 млрд. лв. годишно.
Предвидената възможност за поемане на нов дълг в размери по-големи от
погашенията се налага от необходимостта за финансиране на прогнозираните
дефицити по бюджета през следващите години. В хипотеза, че дългът не бъде
използван изцяло се прави допускане, средствата да бъдат акумулирани във
фискалния резерв и да се ползват за погасяване на еврооблигации през 2022 г. и
2023 г. (в размер на 2,4 млрд. лв. и 2,2 млрд. лв.). Този сценарий обаче зависи от
развитието на пандемичната обстановка в национален и международен план,
както и от лихвените условия, които предлагат кредитните пазари.
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Планира се дълговото финансиране на бюджета да бъде осигурено и чрез
усвоявания по държавен заем с целево предназначение за финансиране на
социално-икономическите мерки на правителството за преодоляване на
последствията от пандемията, причинена от разпространението на COVID-19 по
линия на инструментите на ЕС за временна подкрепа с цел смекчаване на
рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE).
Прогнозира се в номинална стойност консолидираният дълг на Сектор
Държавно управление да достигне 34 189,5 млн. лв. в края на 2021 г. (27,5% от БВП),
37 446,6 млн. лв. за 2022 г. (28,6% от БВП) и 40 453,3 млн. лв. за 2023 г. (29,4% от
БВП). Независимо от неблагоприятните оценки за стойността на
относителния дял на консолидирания дълг спрямо БВП, показателят запазва
стойности далеч под максимално референтната стойност на Маастрихтския
критерии за конвергенция от 60%.
Според данни на ЕВРОСТАТ, в края на второто тримесечие на 2020 г.
България е сред държавите с най-ниско съотношение държавен дълг/БВП, а
именно 21,3%. Другите държави, характеризиращи се с ниски стойности на
показателя са Естония (18,5%) и Люксембург (23,8%). След държавите с найвисоки стойности на показателя са Гърция (187,4%), Италия (149,4%),
Португалия (126,1%), Белгия (115,3%), Франция (114,1%), Кипър (113,2%) и
Испания (110,1%).
Държавен дълг
Според прогнозните данни, в края на 2020 г. държавният дълг следва да
достигне до около 28 млрд. лв., като сумата се запазва значително под прага
предвиден в Закона за държавния бюджет за 2020 г., а именно 31.5 млрд. лв.
Предвиденият максимален размер на държавния дълг в проекта на ЗДБРБ за
2021 г. е в размер на 31,9 млрд. лв., а максималният размер на новопоет дълг се
равнява на 4,5 млрд. лв. В проекта на Закона се предвижда изключение за поемане
на краткосрочен дълг (извън предвидените максимални стойности), който се
изплаща в рамките на бюджетната година и при условие, че не се увеличава
държавният дълг към края на годината. Максималният размер на новите
държавни гаранции, които могат да бъдат издадени 140 млн. лв.
По отношение на структурата на дълга по остатъчен матуритет следва да
бъде отбелязано, че в края на 2020 г. се прогнозира дългът със срочност от 1 до 5
г. да заема 38,5% от общия дълг, дългът с матуритет между 5-10 г. да заема 30,7%,
дългът със срочност над 10 г. да съставлява 27,9%. Данните показват, че се отчита
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намаляване на дела на краткосрочен дълг с матуритет до 1 г., който съставлява
едва 2,9% от общия дълг (5% през 2019 г.).
Наблюдава се превес на задълженията с фиксиран лихвен процент – 98% и
на относителния дял на евровия и левов компонент на дълга – 99,6%.
За периода 2021-2023 г. делът на дълга, деноминиран във валута, различна
от лева и евро, се очаква да бъде в диапазона 0,4-0,2%, а частта на задълженията с
плаващи лихвени купони – в диапазона между 0,5-1,9%.
Лихвените плащания се запазват стабилни за периода 2021-2023 г. и
въпреки прогнозите за нарастване на новопоетия дълг, съотношението на
лихвените разходи спрямо БВП се запазват в рамките на под 1%.
Държавногарантиран дълг
През периода 2021-2023 г. се прогнозира държавногарантираният дълг
плавно да намалява в номинално изражение и да достигне до 1,2 млрд. лв или
приблизително 0,9% от прогнозния БВП в края на 2023 г.
На база представената информация, Фискалният съвет счита, че политиката
за управление на държавния дълг и параметрите заложени в Актуализирана
средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021–2023 г. и в Стратегията за
управление на държавен дълг за периода 2021-2023 г. са съобразени с
динамичната пандемична обстановка, свързана с разпространението на
COVID-19 и потребността от осигуряването на парични средства, необходими
за финансиране на планирания дефицит по държавния бюджет, обезпечаване на
фискалния резерв и рефинансиране на дълга в обръщение.
Към настоящия момент не се наблюдава съществен риск по отношение на
нарушение на фискалното правило за дълга на сектора. Въпреки нарастването
на номиналната стойност на дълга, делът на консолидирания дълг в БВП е
значително под 60%. България се определя като държава с нисък риск по
отношение на средносрочните рискове за фискална стабилност, свързани с
държавния дълг. Съществено условие за управляване на рисковете за
фискалната стабилност в дългосрочен план е проследяване на индикаторите за
фискална устойчивост, както и следене на динамиката на дълга. Настоящите
условията на дълговия пазар, в т.ч. високата ликвидност и ниските лихвени
проценти, предполагат относително благоприятна среда за рефинансиране на
дългови задължения.
Фискалният съвет продължава да наблюдава изменението на експозицията
на държавния дълг и условията, при които се поемат нови дългови задължения.
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III.

Анализ на приходните политики

Данъчната политика на Република България е ориентирана към осигуряване
на макроикономическа и бюджетна стабилност в средносрочен и дългосрочен
план, както и на необходимия финансов ресурс за изпълнение на фискалната
политика на правителството, като е заложена предвидимост с цел да се насърчи
инвестиционната активност чрез запазване на ниски данъчни ставки.
За разглеждания период в номинално изражение приходите се увеличават,
но както се вижда от Граф. 9 като дял от БВП размерът им се колебае около 38%.
Това означава, че като резултат от икономическия ефект от пандемията и пониския размер на БВП няма да се реализира планираната през предходната
година политика за намаляване на приходите до 35% от БВП. Спрямо
представения сценарий за развитие в макроикономически план приходите
изглеждат реалистични. Основният въпрос остава точността на прогнозата
относно размера на БВП. Предвид оптимистичните очаквания за растеж на
икономиката и същественият принос на публичния сектор в това отношение,
приходите изглеждат надценени.
Граф. 9. Структура по видове приходи в дял от БВП
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Източник: ФС по данни на МФ

До момента през последните години не се наблюдава съществено изменение
в структурата на приходите (Граф. 10.). Въпреки че промяна в данъчната
политика не е сред целите на правителството, в условията на настоящата криза от
техническа гледна точка се наблюдава отклонение от установения курс.
Граф. 10. Структура на приходите
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През периода 2010-2016 г. приходите от социално-осигурителни и здравни
вноски се движат в диапазона от 6,7 до 7,7% от БВП. В следствие на
целенасочената политика за повишаване на доходите за 2017-2019 г. те нарастват
до 8,8% от БВП. Положителен ефект върху осигурителните приходи се очаква от
увеличението на минималната работна заплата с 40 лв. до 650 лв. (увеличение на
базата с 6,6%). Аналогичен резултат се предвижда от повишението на
минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица до 650 лв. Следва
обаче да се подчертае, че част от тях извършват своята дейност в сферата на
услугите, която се характеризира с относително по-висока степен на укриване на
доходи.
Като резултат от очакваното свиване на БВП и в съчетание с повишаването
на минималната работна заплата през 2021 г., делът на социално-осигурителните
и здравните вноски превишава 9% от БВП и достига до 9,5% през 2023 г. Тази
тенденция води до повишаване на преките данъци, които стигат от 11,2% през
2010 г. до 15,4% от БВП през 2023 г. От 2020 г. нататък на Граф. 11. се наблюдава
значителен траен превес на преките данъци над косвените, като делът на вторите
изостава до 14,1% от БВП през 2023 г.

Граф. 11. Дял на преките и косвените данъци в данъчните приходи
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В края на прогнозния период приходите от социално-осигурителни и
здравни вноски, се изравняват с тези от ДДС. Необходим е допълнителен анализ,
за да се установи какъв е приносът към това явление на антикризисната мярка с
ДДС намалена ставка за определени стоки и услуги. Повишаването на дела на
социално-осигурителните и здравни вноски свидетелства за изпреварващ ръст на
базата за облагане на доходите спрямо БВП. В известна степен той се дължи на
повишаването на минималната работна заплата през 2021 г. Общият ефект от
този процес обаче индикира за административен натиск върху ниските доходи и
предпоставя съществен риск от повишаване на безработицата вследствие
натоварването на бизнеса по време на криза. Така се реализира частично
противоречие между политиките по доходите и по заетостта.
Изменението на приходите по видове данъци в абсолютна стойност и като
дял от БВП е представено на Граф. 12. и Граф. 13.
Граф. 12. Изменение на приходите по видове данъци, млн. лв.
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Източник: ФС по данни на МФ
Граф. 13. Изменение на приходите по видове данъци като дял от БВП
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Увеличаването на минималната работна заплата ще има положителен ефект
не само върху приходите от социално-осигурителни и здравни вноски, но и от
ДДФЛ. В известна степен ефектът ще е негативен върху приходите от данъци
върху печалбата (вследствие на увеличаването на разходите за труд). Очакваните
приходи от ДДФЛ са 4 450 млн. лв. за 2020 г. Това се равнява на номинално
увеличение от 8,3% предвид че абсолютната стойност през 2020 г. се запазва
почти без промяна спрямо 2019 г.
Прогнозните приходи от ДДС за 2021 г. са в размер на 11 220 млн. лв., т.е.
близо до нивата през 2019 г. и минимален ръст спрямо 2020 г. Забавянето се
дължи както на значителното свиване на потреблението, така и на
антикризисната мярка, свързана с намаляването на ставката за определени стоки
и услуги. Необходим е задълбочен анализ на ефекта от второто явление,
доколкото при някои сфери (напр. ресторантьорството) се наблюдават укриване
на ДДС.
Нарастването на бюджетните постъпления при запазване на тежестта на
данъчното бреме е свързана с мерки за повишаване на събираемостта чрез
предотвратяване на възможности за укриване и невнасяне на данъци,
ограничаване на данъчни измами и отклонение от данъчното облагане. За
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2023

разглеждания период на Граф. 14. се наблюдава повишаване на събираемостта на
данъците.
Граф. 14. Изменение в събираемостта на данъците
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През 2020 г. се наблюдава общо намаление на приходите в размер на 821,1
млн. лв. спрямо 2019 г. Очакванията са още през 2021 г. те да достигнат 47 645
млн. лв., като в номинално изражение чувствително ще изпреварят стойността
през 2019 г. Това явление се обяснява с очакваното възстановяване на
икономиката през следващата година. Въпреки това публичният сектор има
чувствителен принос за възстановяването на икономиката, което поставя под
въпрос оценката на приходите за 2021 г.

IV.

Анализ на разходните политики

По отношение на макроикономическите параметри на разходната част се
наблюдават редуване на периоди на експанзия и периоди на консолидация. Както
се вижда предстои период на експанзия в отговор на кризата COVID-19, като
разходите през 2021г. ще достигнат 42.2% от БВП.
Освен увеличаване на разходите, в тази ситуация ще се наложи и
приоритизиране на разходите, тъй като увеличаването е ограничено и те не могат
да надвишават 40% от БВП.
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Граф. 15. Структура на разходите по икономически елементи (% от БВП)
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Актуализацията на бюджета за 2020г. предвижда рязко увеличение на дела
на текущите разходи, а общите разходи се увеличават с близо 3,5 млрд. лв. в
сравнение с отчета за 2019г. Планираните разходи по КФП за 2021 г. възлизат на
52 532,2 млн. лв., което спрямо очакваното изпълнение на разходите за 2020 г.
представлява ръст от 4 370 млн. лв. или повече от 9 %. За две години разходите се
увеличават с 4.4 % от БВП, а приходите само с 1.5%, което оказва натиск за
увеличаване на дълга за финансиране на дефицита. С актуализацията на ЗДБРБ за
2020г. е планиран дефицит по КФП в размер на 5,25 млрд лв. (4.4% от БВП), при
положение, че изпълнението на КФП към края на септември все още е с
положително салдо. Основната причина за експанзията е кризата с коронавируса,
но в ръста на разходите се виждат и други политики, като увеличението на
заплатите на педагогическия персонал, на възнагражденията в бюджетната
сфера, на пенсионните доходи, които не са пряко свързани с пандемията или
икономическите последствия от нея. Разходите за здравеопазване се увеличават с
12% през 2021г., докато тези за образование – със 17 %.
Интерес представлява анализа на допълнителните разходи, свързани с
кризата от коронавируса. Оценката на правителството за тези разходи през 2020г.
е в рамките на 2 709,5 млн. лв. (2,3% от БВП), а за 2021г. сумата възлиза на 2 815
млн. лв. (2,3% от БВП). През 2022 и 2023г. не се предвиждат такива разходи.
Пакетът от мерки, свързани с COVID-19 през 2021 г. включва мерки за подкрепа на
бизнеса в размер на 577 млн. лв., 749 млн. лв. подпомагане на органите, които са
натоварени с овладяване на пандемията, но най-голяма е сумата за подкрепа на
домакинствата, а именно 1 647 млн. лв., която пък от своя страна включва 800
млн. лв. разходи за подпомагане на пенсионерите. Подкрепата за семействата с
деца в размер на 390 млн. лв. също трудно може да се свърже с овладяване на
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последиците от епидемията. С оглед на голямото значение, което имат разходите,
свързани с COVID-19, приспадането на които е от критично значение за
спазването на фискалните правила, Фискалният съвет счита, че е необходимо
да се изготви изрична нормативна регламентация за категоризирането на
определен разход като относим или не към пандемията от COVID-19 и
последиците от нея.
През 2022 г. разходите леко намаляват, а през 2023 г. отново се увеличават с 6%
или с над 3 млрд. лв. В края на периода разходите ще достигнат почти 55 млрд. лв.
Като процент от БВП за периода 2020-2023 г. разходите увеличават своя дял,
който се движи между 40-42%. Фискалният съвет подкрепя експанзивната
разходна политика с оглед на макроикономическата ситуация и фазата на
икономическия цикъл, но счита, че това трябва да става при спазване на
ограничението за държавните разходи в рамките на 40% от БВП.
В структурно отношение промените са в ползва на текущите разходи, докато
дела на капиталовите разходи остава около 5% от БВП. За 2022 г. се предвижда
капиталовите разходи да са едва 4,7% от БВП, при положение, че това е
последната година, в която ще се усвояват средства за проекти по програмите на
ЕС за програмния период 2014-2020 г. За сравнение през 2015 г. капиталовите
разходи достигат до 7,8% от БВП. В тази връзка, и предвид слабото изпълнение на
големи инфраструктурни проекти по ОП Околна среда, Фискалният съвет счита,
че има основания за по-осезаем ръст на капиталовите разходи в края на
прогнозния период, при което отново разходния таван ще бъде превишен.
Табл. 1. Изменение на разходите по функции 2021/2020г.

Консолидирана фискална програма
Разходи по функции по КФП
I. Общи държавни служби
II. Отбрана и сигурност
III. Образование
IV. Здравеопазване
V. Социално осигуряване, подпомагане и
грижи
VІ. Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда

2020*

2021

Изменение Изменение

48,747.3

52,532.2

3,784.9

7,8%

3,070.5
5,481.0

3,393.0
5,698.9

322.5
217.9

10.5%
4.0%

4,823.5

5,642.3

818.8

17.0%

5,755.2

6,433.7

678.5

11.8%

15,847.7

18,193.7

2,346.0

14.8%

2,359.1

2,656.5

297.4

12.6%

22

VII. Култура спорт, почивни дейности и
религиозно дело

783.1

893.2

110.1

14.1%

VIII. Икономически дейности и услуги

8,504.8

7,501.1

-1,003.7

-11.8%

IХ. Разходи, некласифицирани в други
функции

2,122.3

2,119.8

-2.5

-0.1%

*Данните за 2020 са на база ревизираната оценка
Източник: Изчисления на ФС по данни на МФ

Анализът на темпа на изменение на разходите по функции – Табл. 1, показва,
че сред приоритетите при разходните политики в бюджета за 2021 г. са
образованието,
социалното подпомагане,
културата, здравеопазването.
Единствените разходи, които намаляват като номинална стойност с 1 млрд. лв. са
икономическите дейности и услуги.
В следващата графика е представена структура на разходите по функции като
дял в БВП за периода 2010-2023 г.
Граф. 16. Структура на разходите по функции като дял в БВП, 2010-2023г.

Източник: Изчисления на ФС по данни на МФ

От представените данни в графиката е видно, че за периода 2020-2023 г. се
планира следното:
 увеличаване на разходите за образование до 4,5% през 2021 г. и
намаление до 2023 г. до 4% от БВП.
 Увеличение на разходите за здравеопазване през 2021г. до 5,2% от
БВП и запазването им около 5,1% от БВП;
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 Най-голямо увеличение бележат разходите за социално осигуряване,
подпомагане и грижи, които се увеличават с 3 пр.п. от 2019 до 2021г. и
достигат рекордните 14,6% от БВП.

V.

Дискреционни мерки по приходите и по разходите

През периода 2021-2023 г. не са предвидени нови приходни дискреционни
мерки и поради тази причина не е посочена информация за очаквания размер на
приходите от дискреционните мерки, въведени през предходни периоди.
Министерство на финансите е възприело подхода да дава информация за общия
фискален ефект от конкретна дискреционна мярка само в годината, в която се
въвежда, независимо от продължителността на нейния ефект. При този подход
се губи възможността да се оцени фискалният ефект година по година върху
общия бюджетен баланс. Затруднява се и отчитането на реалния фискален
ефект от конкретната дискреционна мярка. Измерването на сумарния ефект от
една многогодишна мярка не дава възможност да се прецени как тя ще се отрази
на бюджетните показатели през отделните години. В тази връзка Фискалният
съвет препоръчва да се представя очаквания ефект от дискреционните мерки
година по година, както беше досега. Например увеличаването на МРЗ, на
възнагражденията на педагогическия и административния персонал от 2021 г. ще
имат ефект върху приходите от данъци и осигуровки, но в стратегията няма
информация за конкретното въздействие на всяка от мерките, нито за
кумулативното им въздействие. Нещо повече, споменатите мерки са посочени в
разходите, като нови дискреционни мерки, а в приходите – не са.
Разходните дискреционни мерки възлизат на почти 5 млрд. лв. общо за
периода 2021-2023 г., от които 3,26 млрд. лв. са за 2021 г. Преобладават
социалните разходи (увеличаване на възнаграждения, минималната и
максималната пенсия, временни добавки към пенсиите, разширяване обхвата на
детските надбавки, подкрепа на работодателите по време на пандемията поизвестна като мярката „60/40“, за която са планирани 300 млн. лв. за следващата
година и др.). Капиталовите разходи са 1,7 млрд. лв. и са предназначени за сектор
„Отбрана“ (придобиване на боен самолет и техника), от които само 120 млн. лв. за
2021 г. В дискреционната инвестиционна политика в средносрочен план като
единствен приоритет се очертава сферата на отбраната.
Планирането единствено на разходна дискреционна политика показва, че
правителството възнамерява да използва фискални стимули за да подпомогне
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икономиката в този труден момент, което съответства на очакванията за
антициклична бюджетна политика.

VI.

Европейски фондове и програми

Успешното усвояване на средствата от европейските фондове и програми на
ЕС се запазва като основен приоритет през периода 2021-2023 г. В края на 2020 г.
договорените средства по оперативните програми (Програмен период 2014-2020
г.) достигат до близо 90%. Според данни на ИСУН към 22 октомври 2020 г. реално
изплатените суми по проекти, изпълнявани по европейските програми е 43.17%.
Предвид нивото на показателя „реално изплатени суми по проекти“ и отчитайки
факта, че проектите, изпълнявани в програмен период 2014-2020 г. ще бъдат
завършени в следващите две до три години (съгласно правилото N+3) считаме, че
инвестициите, направени с европейски средства ще имат положително влияние
както върху развитието на местната икономика така и върху нивото на общите
публични инвестиции в средносрочен план.
Средства от европейските програми ще спомогнат за постигането на
устойчив икономически растеж, подобряване на заетостта, социалното
включване, териториалното сближаване и изграждането на конкурентноспособна
и иновативна икономика.
Промените, които ще окажат влияние върху развитието на европейските
фондове през периода 2021-2023 г. се свързват с поставени цели за
преодоляването на икономическите и социалните последици от коронавирусната
пандемия, задвижването на европейското възстановяване и запазването и
създаването на работни места.
Създава се инициатива NEXT GENERATION EU, част от която са механизмът
REACT-EU за подкрепа на най-силно засегнатите от COVID-19 държави членки и
региони с инвестиции, насочени към възстановяване на пазарите на труда,
подпомагане на системите за здравеопазване и подкрепа на ликвидността на
малките и средните предприятия и Механизмът за възстановяване и устойчивост,
чрез който ще се финансират реформи и инвестиции с цел смекчаване на
икономическото и социалното въздействие на пандемията, както и превръщането
на икономиките на ЕС в по-устойчиви и издръжливи на сътресения и по-добре
подготвени за предизвикателствата на екологичния и цифровия преход.
Инициативата REACT-EU предвижда заделен за България ресурс на стойност
1 283 млрд. лв. Средствата следва да бъдат разпределени в пет от действащите
оперативни програми от програмен период 2014-2020 г. Предвижда се средствата
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да бъдат насочени към следните основни групи дейности: подпомагане на
системата на здравеопазването; подкрепа за най-уязвимите групи; за адаптиране
на образователната система и подкрепа за поддържане на заетост.
Механизмът за възстановяване и устойчивост (Recovery and Resilience
Facility), представлява ключова програма на Инструмента за възстановяване на
ЕС. Чрез този механизъм държавните-членки ще получават безвъзмездна
финансова подкрепа и заеми, с които да подпомогнат публичните инвестиции и
реформи, предвидени в техните планове за възстановяване и устойчивост, както
и за смекчаване на последиците за обществото, причинени от настоящата криза с
COVID-19.
Финансовият пакет за изпълнение на механизма, предложен в
индикативната рамка на ЕК, е в размер на 672,5 млрд. евро. Средствата ще бъдат
предоставени под формата на безвъзмездна помощ и под формата на заеми.
Финансовият пакет, от който България може да се възползва, е 5,981 млрд. евро
грантове и около 4,0 млрд. евро заеми (съгласно индикативните разчети към
анексите от проекта на регламент).
Важно е да се отчете, че този механизъм предвижда 100% финансиране по
отношение на грантове и не се планира да се ангажира национален ресурс под
формата на съфинансиране. Срокът за предоставяне на средствата е декември
2022 г. В случай че е наличен остатъчен ресурс, може да бъдат обявени
допълнителни процедури до 31 декември 2024 г.
За да има достъп до този ресурс, държавата трябва да има изготвен и
утвърден национален план за възстановяване и устойчивост, който съставлява
част от националните програми за реформи. Тези планове трябва да съдържат
програма за инвестиции и реформи за следващите четири години, както и пакети
от инвестиции и реформи, за които има план да бъдат финансирани.

VII.

Изводи и препоръки

Въз основа на изготвения анализ, Фискалният съвет формулира следните
изводи и препоръки:
1. В макроикономическата прогноза са заложени оптимистични
очаквания за икономически растеж. На такава база са планирани
всички фискални параметри, което предпоставя висок риск по
отношение на тяхното изпълнение.
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2. Очакваната динамика на пазара на труда не съответства на
представените към момента данни от Агенция по заетостта и НСИ.
Прогнозата за безработица и заетост изглежда оптимистична.
Възстановяването на заетостта се дължи в значителна степен на
негативни демографски процеси.
3. В разглеждания период няма изгледи да се спази средносрочната
бюджетна цел за България. Очаква се влошаване на структурния
баланс до -2,3% при това, без да се вземат предвид фискалните мерки
за овладяване на последиците от пандемията.
4. С оглед прецизирането на фискалния анализ, изследването на
динамиката на фискалните параметри и тяхното съответствие с
установените правила е необходимо ясно прецизиране на мерките за
преодоляване на кризата с COVID-19. За целта следва да се представи
методиката, по която те се категоризират като такива и да се
аргументира връзката им с пандемията.
5. Към момента е налице дерогация на фискалните правила на
европейско ниво, поради което анализът на съответствието с тях е
само информативен. Предвид превишението на националното
правило за таван на разходите обаче ЗПФ изисква в средносрочната
бюджетна прогноза да се определят мерки за постигането му през
следващата година.
6. Консервативната политика по управление на дълга и тенденцията
към намаляване на дълговите задължения в периода 2016-2018 г.
позволяват плавен ръст на държавния дълг през следващите години.
Тези обстоятелства ограничават рисковете пред устойчивостта на
публичните финанси.
7. Въпреки ниското ниво на държавен дълг спрямо БВП, Фискалният
съвет подчертава, че темповете на нарастването му значително се
ускоряват. Според Съвета е необходима по-задълбочена аргументация
относно необходимостта от поемане на дълг в следващите години.
8. Планираните приходи изглеждат реалистични, но само при
оптимистичния сценарий за макроикономическо развитие. В същото
време предвид съществената роля на публичния сектор за
повишаване на икономическия растеж очакването за нарастване на
приходите изглежда надценено.
9. Наблюдава се частично противоречие между политиките по заетост и
по доходите. От технически аспект то поражда изменение в данъчната
структура и траен превес на дела на преките данъци над косвените.
10. При анализа на фискалните параметри трудно се установява връзката
на политиките и мерките за преодоляването на кризата. Действията в
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тази насока са трудноразграничими от общата политика на
правителството. Наблюдава се приоритетно повишаване на разходите
в определени направления – например функции като отбрана и
образование спрямо тези за здравеопазване.
11. Фискалният съвет препоръчва да продължи да се представя ефекта от
дискреционните приходни и разходни мерки на годишна база за да
може да се оцени тяхното фискално въздействие върху съответните
годишни бюджети, както и отчитането им.
12. Фискалният съвет счита, че актуализацията на държавния бюджет за
2020 г. следваше да се оформи самостоятелно, тъй като в текущия
момент вниманието се измества върху бюджета за следващата година.
Тези обстоятелства затрудняват фискалния анализ.

VIII.

Заключение

Фискалният съвет счита, че есенната макроикономическа прогноза отразява
условията в международен план и социално-икономическата обстановка в
България.
Предвид извънредно краткия срок за съгласуване на документи от
стратегическо значение за фискалното управление, Фискалният съвет запазва
правото си на последващ етап да предложи разширено становище на Комисията
по бюджет и финанси към Народното събрание.
Фискалният съвет съгласува:
1. Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
2. Проект на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода
2021-2023 г. като мотиви към законопроекта
3. Проект на Стратегия за управление на държавния дълг за периода 20212023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ:
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