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Списък със съкращения
БВД

Брутен външен дълг на България

БВП

Брутен вътрешен продукт

БНБ

Българска народна банка

БНП

Брутен национален продукт

ДБ

Държавен бюджет

ДВ

Държавен вестник

ДДД

Държавен и държавногарантиран дълг

ДЕС

Договор за Европейския съюз

ДЗПО

Допълнително задължително пенсионно осигуряване

ДМП

Доклад за механизма за предупреждение

ДФЕС

Договор за функционирането на Европейския съюз

ДЦК

Държавни ценни книжа

ЕК

Европейска комисия

ЕО

Европейска общност

ЕС

Европейски съюз

ЕССР

Европейски съвет за системен риск

ЕЦБ

Европейска централна банка

ЗАДС

Закон за акцизите и данъчните складове

ЗБДОО

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване

ЗБНЗКОК

Закон за бюджета на НЗОК

ЗГВРСНР

Закон за гарантираните вземания на работниците и
служителите при несъстоятелност на работодателя

ЗДБРБ

Закон за държавния бюджет на Република България

ЗДДС

Закон за данък върху добавената стойност

ЗДДФЛ

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

ЗИДКСО

Закон за изменение и допълнение на КСО

ЗКПО

Закон за корпоративното подоходно облагане
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ЗФСАКМ

Закон за Фискален съвет и автоматични корективни механизми

КБДОО

Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване

КСО

Кодекс за социално осигуряване

КФП

Консолидирана фискална програма

МВФ (IMF)

Международен валутен фонд (International Monetary Fund)

МКП

Международни капиталови пазари

МС

Министерски съвет

МФ

Министерство на финансите

НАП

Национална агенция по приходите

НЗОК

Национална здравноосигурителна каса

НОИ

Национален осигурителен институт

НПРБ

Национална програма за реформи на България

ПМД

Процедура при макроикономически дисбаланси

ППД

Процедура при прекомерен дисбаланс

пр.п.

процентен пункт

ПСР (SGP)

Пакт за стабилност и растеж (Stability and growth pact)

РТЕП

Разходи за труд на единица продукция

СБ (WB)

Световна банка (World Bank)

СБП

Средносрочна бюджетна прогноза

СБЦ (MTO)

Средносрочна бюджетна цел (Medium-term budgetary objective)

СОД

Среден осигурителен доход

ФС

Фискален съвет

ХИПЦ

Хармонизиран индекс на потребителските цени

EUR

Euro, Euro Member Countries currency (Eвро валутна единица;
Евро-валутен код по ISO 4217 currency code list)

LIBOR

London Interbank Offered Rate (Лондонски междубанков лихвен
процент )
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Въведение
В Годишния отчет за дейността на Фискалния съвет през 2020 г. се съдържа
информация за проведените работни срещи с международни организации,
участията на институцията в семинари и конференции на национално и
европейско ниво, както и за медийните изяви на членовете на Съвета. Те са
насочени към изпълнението на чл. 4., ал. 3 от Закона за Фискален съвет и
автоматични колективни механизми, според който основна цел на Фискалния
съвет е повишаване на прозрачността и информираността на обществото за
фискалното управление на страната. Същевременно такива дейности допринасят
в процеса по непрекъснатото повишаване на експертизата както на членовете на
Съвета, така и на състава от експертни сътрудници.
Към Годишния отчет са приложени всички становища на Фискалния съвет.
Бюджетните и прогнозните документи са документи от съществено значение за
спазването на числовите фискални правила. Те включват очакванията за
развитието на икономиката и бюджетното изпълнение, а също и намеренията на
правителството в краткосрочен и средносрочен план. В своите становища по тях
Фискалният съвет се стреми да анализира до каква степен те са реалистични и
последователни, като изведе аргументирана оценка и препоръки.
Отчетните документи съдържат информация за реалното бюджетно
изпълнение. В становищата си по тях Фискалният съвет разглежда отклоненията
между план и отчет, като дава оценка относно спазването на числовите фискални
правила. Идентифицират се различни проблеми, на база на които се отправят
препоръки към правителството.
През годината се разшири и задълбочи обхватът на анализираните
параметри в становищата на Фискалния съвет. В резултат на това се повиши
търсенето на експертното мнение на Съвета чрез изяви в медиите и в научни
конференции.
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Дейност на Фискалния съвет
За периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г. в изпълнение на Закона за Фискалния
съвет

и

автоматичните

корективни

механизми,

приетите

Правила

за

организацията и дейността на Съвета, Програмата за дейността и календарния
план за 2020 г., Фискалният съвет изготви годишен отчет, в който се съдържа
информация за дейността му.
В съответствие с приетите нормативни актове, през 2020 г. Фискалният
съвет прие тринадесет становища по проекти на актове на Министерски съвет.
През 2020 г. Фискалният съвет има девет участия в публични дискусии,
конференции и консултации в страната по актуални теми, свързани с публичните
финанси, на които членовете и експертните сътрудници на Съвета изразиха
позициите на

консултативна институция. Обсъжданите теми са основа за

заемането на определени позиции по актуални актове на Европейската комисия,
Министерството на финансите и други институции.
Независимо от създалата се неблагоприятна обстановка в международен
план, дължаща се на разразилата се през 2020г. пандемия на COVID-19,
Фискалният съвет на България продължава изградената през годините линия на
активно сътрудничество с международни институции. През отчетната година
Фискалният съвет на България проведе три двустранни работни срещи, за които
получи положителни отзиви за своята дейност и обективно изразени позиции със
следните международни финансови институции:


Международен валутен фонд (МВФ);



Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР);



Международна рейтингова агенция „Мудис“.

Съществен пробив в международните връзки, осъществени от Фискалния
съвет през 2020г., се явява и подписаният Меморандум за сътрудничество с
новосъздадения Фискален съвет на Република Сръбска, с когото Фискалният
съвет на България първа от всички независима фискална институции от ЕС
установява официален контакт под такава форма.
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Международно сътрудничество
съвет извън страната

на

Фискалния

В началото на годината се проведе първото международно събитие в
календара на Фискалния съвет – дванадесетата поредна среща на Мрежата на
независимите фискални институции в ЕС в гр. Брюксел. В срещата на високо ниво
взеха участие водещи фигури от управленските структури на ЕС, сред които
Лучио Пенч, отговарящ за фискалната политика в ГД „Икономически и финансови
въпроси“, Нийлс Тигесен, председател на Европейския фискален борд, Сандерс
Велдхуйцен, председател на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС
и др. Представител от страна на Фискалния съвет на България беше Любомир
Дацов, член на ФС. Традиционно събитието се проведе в двустепенен формат,
стартирайки като съвместна среща между представителите на Мрежата и
заместниците от Икономическия и финансов комитет, след което се състоя
самостоятелната редовна сесия между членовете на Мрежата.
Темите от първия формат, попадащи във фокуса на дискусиите, включваха
различните договорености между страните-членки от еврозоната по отношение
спазване изискванията на законодателната инициатива two-pack за изготвяне на
независими макроикономически прогнози. Бяха подчертани продължаващите
положителни тенденции, наблюдавани във все повече независими фискални
институции по отношение въвеждането на формализирани писмени договори,
съдържащи конкретни процедурни стъпки, директно приложими модели и ясно
разписан език и стил за одобряване на изготвяните становища. С конкретни
емпирични доказателства бяха демонстрирани резултатите от този подход,
изразяващи се в подобряване точността на макроикономическите прогнози,
считано от 2014 г. насам, като вече се установява наличието на епизодични, но
забележителни случаи, в които някои независими фискални институции са
известили за сериозни свои притеснения или изрично са отхвърлили
правителствените прогнози. Сред другите примери за постигнати успехи в
резултат на сключени договорености фигурираха специфични детайли от опита
на независимите фискални институции на Словения, Ирландия, Португалия и
Латвия, които бяха демонстрирани в нагледни презентации.
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В последвалата регулярна среща на Мрежата беше резюмиран Третият
годишен доклад на Европейския фискален борд от страна на неговия председател
Нийлс Тигесен.
Представители на Генерална дирекция „Икономически и финансови
въпроси“ към Европейската Комисия представиха осъвременената база данни за
фискално управление. Въз основа на извлечената информация беше направен
изводът, че специфичните за всяка страна индекси на обхвата, въз основа на
които се измерва индивидуалната дейност на всяка фискална институция,
регистрират непрекъснато нарастване поради ангажирането на институциите с
все повече дейности и самоинициативи, в частност публикуването на оценки за
дългосрочна устойчивост. В това отношение Фискалният съвет на България не
прави изключение, като определеният за него индекс на обхвата за извършени
дейности е показал чувствително нарастване за периода от създаването на
институцията до настоящия момент. Предвид факта, че Фискалният съвет на
България е един от най-младите в ЕС, с едва пет годишна история, постигнатият
успех е неоспорим.
Също така, на срещата бяха подробно разгледани ключови изводи и
препоръки от Специалния доклад за националните бюджетни рамки на
Европейската

сметна

палата.

Съдържанието

на

доклада

покри

както

законодателната база на ниво ЕС по отношение националните бюджетни рамки,
така и мониторинга на Комисията по прилагането на тези изисквания от страна
на страните-членки. В заключение Европейската сметна палата изрази мнение, че
наднационалните изисквания насърчават усъвършенстването на националните
бюджетни рамки и също така предоставят възможности за инкорпориране в тях
на най-добрите практики и принципи на ОИСР и МВФ. По отношение на
мониторинга беше препотвърдена и ролята на Европейската комисия, която в
инициираната дискусия се ангажира с по-интензивно сътрудничество между ГД
„Икономически и финансови въпроси“ и фискалните съвети от Мрежата
посредством провеждането на регулярни двустранни срещи на техническо ниво.
Последната тема на събитието бе посветена на зеленото бюджетиране, което
е интегрална част от Европейския зелен пакт – водеща иновативна инициатива на
новата Европейска Комисия. Чрез прилагането на този подход се очаква по-добро
обвързване на бюджетните политики с екологичните приоритети, в комбинация с
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повишаване прозрачността по отношение на зелените политики. Беше направен
кратък хоризонтален обзор на различните действащи практики на зеленото
бюджетиране, чрез което се установи до каква степен страните-членки
припознават зелените мерки в своите бюджетни практики. В последвалата
полемика представителите на ГД „Икономически и финансови въпроси“ на ЕК
изясниха различните работни подходи, които дирекцията прилага в контекста на
Европейския зелен пакт: скрининг и

бенчмаркинг на зелените бюджетни

практики; способи за обогатяване анализа за дългосрочна устойчивост
посредством включването на рисковете, свързани с климатичните промени;
разсъждения върху възможни клаузи, свързани със зелените разходи (зелено
златно правило).
Второто международно събитие от календара на Фискалния съвет бе
тридневен семинар от 5-ти до 7-ми февруари 2020г. в гр. Любляна (Словения).
Темата на семинара бе „Управление на финансовите разходи в реформите на
пенсионната система“ . Основни лектори в семинара бяха Янез Шуштерчич, бивш
министър на финансите на Словения, Пер Екефелд, служител в ГД „Икономически
и финансови въпроси“ на ЕК, Тилен Божиш, държавен секретар в Министерство
по труда, социалната дейност и равенството на Словения и др. Представител от
страна на Фискалния съвет бе д-р Дияна Металова, гл. експертен сътрудник към
Фискалния съвет, която изнесе презентация на тема „Пенсионната система в
България“.

Във фокуса на мероприятието бяха реформите в страните от

Югоизточна Европа като необходима стъпка за установяване на сигурност в
доходите, предотвратяване на бедността, осигуряване на фискална стабилност
както на пенсионната система, така и на публичните финанси. Актуалността на
семинара се обуславяше от ръста на застаряващото население, предстоящото
пенсиониране на поколението от годините с повишена раждаемост (baby boom
generation), увеличената продължителност на живота, кариерната нестабилност и
динамиката на трудовия пазар, довели до въвеждането на нови форми за наемане
на работна сила и оказващи персистиращ натиск върху националните
правителства в посока преосмисляне правилата на действащите пенсионни
системи. Семинарът очерта връзката между реформите в пенсионната система и
постиженията

на

общите

фискални
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цели,

като

предостави

възможни

инструменти за подобряване ефективността и ефикасността на разходваните
средства.
В края на месец февруари се проведе поредното международно събитие, на
което беше поканен българския Фискален съвет – конференция на Европейския
фискален борд в гр. Брюксел, организирана съвместно с Центъра за изследване на
икономически политики (CERP) и Амстердамския център за икономически
проучвания (ACES) под надслов „Преосмисляне на европейската фискална рамка“.
Събитието бе уважено от редица изтъкнати имена от управленските и
академичните среди на ЕС, сред които Нийлс Тигесен, председател на
Европейския фискален борд, Паоло Джентиони, еврокомисар за икономиката,
Роел Беетсма, член на Европейския фискален борд, Жил Море, началник на отдел
в ГД „Икономически и финансови въпроси“, Жеромин Цетелмайер от МВФ, Ларс
Фелд, член на Германския съвет за икономически съветници и преподавател в
Университета във Фрайбург, Филип Мартин, изследовател в Института за
политически

изследвания

в

Париж,

Екхард

Жанеба,

преподавател

от

Университета в Манхайм и др. Представител от страна на ФС на България бе д-р
Джеймс Йоловски, гл. експертен сътрудник. Мероприятието адресира сегашната
европейска фискална рамка, характеризираща се с относителен успех и
свързаната с това разрастваща се дискусия относно възможността за ревизиране
на фискалните правила в ЕС. В същото време, освен че зададе тон за преосмисляне
на фискалните правила, конференцията на Европейския фискален борд постави
един

много

по-широк

ракурс

на

дискусията,

включвайки

преглед

на

договореностите в ЕС, както и проучвания върху централизираните фискални
компетенции и договорености тип „синьо небе“, базирани върху тотална
реконструкция

на

текущата

фискална

рамка.

Конкретните

тематични

направления анализираха изискванията за стабилност и гъвкавост при
налагането на фискалните правила чрез политически инициативи, важността на
институционалните реформи при отговора на въпроса дали антицикличната
политика се подпомага от фискалните правила, стабилизирационните и
преразпределителни ефекти по линия на презастрахователната схема срещу
безработица в еврозоната, нейния фискален капацитет, цялостното преосмисляне
на фискалната рамка в ЕС във времена на ниски лихвени равнища.
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След първото тримесечие на годината разразилата се в цял свят пандемия на
COVID-19 доведе до трансформиране на срещите в международния календар на
Фискалния съвет от присъствен във виртуален формат. Въпреки това, събитията,
в които Фискалният съвет продължи да взема дейно участие не намаляха, а
фокусът на вниманието се задълбочи изключително много върху тревожните
икономически последици, новопоявилите се рискове и предизвикателства, както
и в търсенето на нови ефективни решения, свързани с овладяване на кризата със
световната пандемия.
В съответствие с тези обстоятелства, останалите срещи през годината на
Мрежата на независимите фискални институции в ЕС се проведоха във виртуален
формат. Първата от тях беше през месец юли. Участие от страна на Фискалния
съвет на България взе Любомир Дацов, член на Фискалния съвет. Водещи
организатори и лектори на събитието бяха Мартин Ларч, ръководител на
Секретариата на Европейския фискален борд и Сандер ван Велдуйцен,
председател на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Срещата
имаше подчертано работен характер и представи актуализация по основни
въпроси,

засягащи

функционирането

на

Мрежата

–

провежданите

от

Секретариата й консултационни, комуникационни и издателски дейности,
смяната на лидерския състав на Мрежата, политиката по членство в нея,
ориентирана към привличането на нови фискални институции от ЕС, както и
модифицирания формат на издавания Европейски фискален мониторинг,
осигуряващ актуализирани данни по отношение на фискалните мерки,
предприемани по линия на борбата с COVID-19. Работната група към
Секретариата по оценка на разликата между реалния и потенциалния БВП
представи резултатите от работата си, а друга работна група за проучване
ефективността на международните фискални институции заяви своят успешен
старт. Секретариатът на Мрежата се ангажира да способства за обмяната на опит
между членовете на Мрежата посредством организирането на онлайн семинари,
посветени на оценката на публичните разходи, несигурните събития в
прогнозирането, както и най-добрите практики в публикуването на доклади –
съдържание, стил, комуникационни канали, социални медии и др. В края на
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срещата ръководителят на Секретариата на Европейския фискален борд Мартин
Ларч презентира новата база данни за фискално съблюдаване на числовите
правила.
Следващата среща на Мрежата на независимите фискални институции се
проведе в началото на месец октомври, отново посредством видеоконферентна
връзка. Срещата на 6-ти октомври бе председателствана от Лучио Пенч директор
по фискалната политика в ГД „Икономически и фискални въпроси“, с активното
участие на негови колеги от същата дирекция – Свен Лангедийк, Афман Емиел,
Ингрид Томинг, Стефан Чобано и др. Представители от страна на Фискалния
съвет на България бяха Любомир Дацов, член на ФС и д-р Джеймс Йоловски, гл.
експертен сътрудник към ФС. Дневният ред на срещата, организирана от ГД
„Икономически и фискални въпроси“ на ЕК, бе посветен изцяло на кризата,
предизвикана от COVID-19. Събитието стартира със сесия посветена на отговора
на ЕС на кризата с COVID–19. След представянето на негативните икономически
последици от пандемията, основната констатация гласеше, че въпреки
предвиждания растеж през следващата година, БВП ще се задържи на доста пониски нива от предкризисните. Многообразието от инициативи на Общността бе
групирано в три основни категории: 1) спешен отговор в областта на фискалната
политика, включващ активирането на клаузата за дерогация от Пакта за
стабилност и растеж, чрез което се павира пътят на страните-членки към масивни
дискреционни стимули, изчисляващи се на приблизително 4% от БВП на ЕС. 2)
създаването на нови защитни механизми посредством Европейския инструмент
за временна подкрепа за смекчаване на рисковете от безработица при извънредна
ситуация (SURE) и Европейския механизъм за стабилност (ЕSM); Инициативата
„Следваща генерация ЕС“ с Механизма за възстановяване и устойчивост (RRF) с
предназначение за предоставяне на крупна финансова подкрепа за страни от ЕС.
По отношение на последната категория г-н Свен Лангедийк от ГД „Икономически
и фискални въпроси“ на ЕК подчерта, че указанията на Европейската Комисия по
отношение прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост изрично
посочва

ролята

на

националните

независими

фискални

институции

в

изготвянето на Плановете за възстановяване и устойчивост („насърчават се
страните-членки да търсят мнението на независимите фискални институции“),
главно чрез конкретни искания за независимо потвърждение на официалните
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разходни разчети в планираните реформи и инвестиции. Г-н Афман Емиел от ГД
„Икономически и фискални въпроси“ разясни в детайли указанията на ЕК, които
не обвързват националните правителства със законови изисквания за включване
на независимите фискални органи в процеса по изготвянето на Плановете за
възстановяване и устойчивост, но от друга страна тези органи са задължени да
предоставят своята оценка относно правдоподобността на реформите и
инвестиционните планове, когато последните биват включвани в документи,
касаещи националното фискалното планиране.
Втората сесия от срещата на Мрежата представи различните въздействия на
пандемията върху работната среда и предизвикателствата, с които са се
сблъскали независимите фискални институции от ЕС при повеждането на тяхната
политика. Заместник-председателят на Мрежата и председател на Ирландския
фискален консултативен съвет г-н Себастиан Барнс представи проведените за
тази цел два броя проучвания, обобщени в последствие в изданието на Мрежата
„Европейски фискален мониторинг“. Като цяло масовото разхлабване на
фискалните мерки, предприето на национално ниво, се ползва с подкрепата на
независимите фискални институции, но едновременно с това провокира и някои
критични забележки от тяхна страна . На първо място, някои от приетите мерки
не са директно свързани с пандемията. На второ място, в корпоративните схеми
за подкрепа не винаги са заложени условия за дългосрочна жизнеспособност на
компаниите-бенефициенти. На трето място, предлаганите стимули рядко са
придружавани от средносрочни и дългосрочни оценки за дългова устойчивост.
Считано от месец февруари независимите фискални институции бяха
натоварени

с

допълнителен

обем

от

работа

в

условията

на

нови

предизвикателства – преминаване към режим на работа от разстояние,
изключително висока несигурност по отношение на икономическата и
бюджетната ситуация, допълнително усложнена от нарастващата липса на
прозрачност по отношение на правителствените мерки и забавяния в
предоставянето на данните.
В отговор на поставения въпрос за съдбата на общата клауза за дерогация
през 2022г.,

Лучио Пенч цитира писмо на Комисията от месец септември,

адресирано до всички 27 министри на финансите в ЕС по отношение
ориентацията на фискалната политика през 2021г., в което се казва, че решението
13

за евентуална отмяна на клаузата за дерогация би следвало да се очаква в
контекста на пролетния етап от фискалния надзор. Що се отнася до въпросите за
дълговата устойчивост г-н Пенч призна, че публикуваните наскоро анализи за
дългова устойчивост се базират на допускания, че страните-членки биха били в
състояние да постигнат и поддържат техните средносрочни цели през
проектирания хоризонт. В допълнение на това, беше заявено, че ГД
„Икономически и финансови въпроси“ на ЕК размишлява усилено върху начина,
по който да конструира подходящ базов сценарий в текущата ситуация, който да
включи евентуално преосмисляне на възприетия фискален курс. На повдигнатите
от редица независими фискални институции въпроси относно наблюдаваната
ненадеждност при използване на разривите между реален и потенциален БВП за
изчисляване на цикличната позиция на икономиките и наложителността от
прилагането на по-идеосанкретични подходи, Лучио Пенч отговори, че
обширната рамка за фискален надзор на ЕС не може да разчита на комплекс от
различаващи се методологии. В същото време той коментира, че още преди
настъпването на пандемията, Европейската Комисия бе започнала да поставя поголям акцент върху индикаторите за разходен бенчмарк за сметка на стойностите
на структурния баланс.
Срещата на Мрежата приключи с оптимистична нагласа по отношение
усложнените

пандемични

условия,

в

които

са

принудени

да

работят

независимите фискални институции, като в същото време бе подчертано, че
именно в такива условия се разкрива в най-силна степен тяхната важна роля.
В края на месец октомври, поради увеличения обем от работа и
необходимост от структурирането й, се проведе още една, извънредна среща на
Мрежата на фискалните институции в ЕС, която резюмира резултатите и
постиженията през 2020г. Водещи фигури на срещата бяха Себастиан Барнс в
ролята му на временно изпълняващ длъжността председател на Мрежата и
Мартин Ларч, оглавяващ Секретариата на Европейския фискален борд. От страна
на Фискалния съвет на България представител бе д-р Джеймс Йоловски, главен
експертен сътрудник.
Секретариатът на Мрежата представи актуализация на всички осъществени
през годината дейности - консултации, публикации и комуникационни връзки,
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както и осъществения контакт със социалните медии, който чувствително
нарасна в последното шестмесечие.
Комуникационната политика беше разгледана във фокуса на съдържание,
честота и формат на вътрешните и външните комуникации, както и процедурите
за одобрение. Членовете подчертаха прозрачността и интерактивността на
вътрешните комуникационни връзки като една от силните страни на Мрежата и
предложиха включването на нови точки в комуникационната политика. По
отношение на вътрешната комуникация по електронна поща, предложението бе
да се обособят два вътрешни комуникационни канала: интерактивен и излъчващ
канал. Последният, съставен от персоналните електронни пощи, следва да се
използва за изпращане на общи уведомления относно събития, анкети и
публикации. Интерактивният канал ще съдейства за разпространение на
информация, касаеща организацията и предварителния преглед на публикациите,
което ще позволи инициирането на дискусии между членовете на Мрежата.
Политиката на членство в Мрежата на независимите фискални институции
се фокусира върху критериите за влизане в Мрежата и процедурите, през които
следва да преминат бъдещите новопостъпващи членове. Във връзка с това
политиката дефинира перманентен статус на наблюдател и ad-hoc статус на
поканен за членство.
Във връзка с нарастващата роля на изданието Европейски фискален
мониторинг

на

национално

и

международно

ниво,

Мрежата

необходимостта от непрекъснато подобряване на качеството му.

подчерта
В това

отношение, бяха изслушани няколко предложения за включване на по-ясни
указания по отношение попълването на анкетните форми. В отговор на
изказаните желания Издателският борд да се опира в по-голяма степен на
натрупания от страните-членки опит при изготвянето на Европейския
мониторинг, беше лансирана идеята да се излъчат шест-седем независими
фискални институции с различни възгледи, които да бъдат представлявани от
техен председател или секретар в рамките на този борд.
На срещата, също така, беше проследен напредъкът на работните групи,
подготвящи три доклада, които ще бъдат изнесени на Годишната конференция на
Европейския фискален борд през идната година: „Публичните финанси в
Икономическия и паричен съюз“ – съвместна разработка на страните-членки на
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Мрежата Естония, Гърция и Португалия; „Как да се засили фискалният надзор в
средносрочен план“ - съвместна разработка на страните-членки на Мрежата
Нидерландия и Испания; Ролята на независимите фискални институции във
времена на висок публичен дълг - съвместна разработка на страните-членки на
Мрежата България, Испания, Ирландия и Португалия. Последният доклад, в който
активно участие взима и Фискалният съвет на България,

има за цел да

идентифицира основните предизвикателства, които независимите фискални
институции срещат при прогнозирането и моделирането на дълговата
устойчивост. Друга основна цел на доклада с българско участие е да установи найдобрите практики за справяне с тези предизвикателства. Разработката се базира
на предварително събрана информация от анкети, попълнени от страните-членки
на Мрежата.
Последното събитие от международния календар на Фискалния съвет през
2020г. бе проведеният в края на месец ноември виртуален международен семинар
на тема „Оценка на публичните разходи“, организиран от Мрежата на
независимите фискални институции в ЕС. Водещи лектори бяха Хосе Мария
Касадо, началник отдел „Оценка на политики“ в Независимия орган за фискална
отговорност на Испания, Клаудия Дейл, съветник в отдел „Публични финанси“ на
Бюрото за анализ на икономически политики на Нидерландия и Флор де Ягер,
старши съветник в отдел „Стратегически анализи“ в Министерство на финансите
на Нидерландия. Представител от страна на Фискалния съвет на България бе д-р
Джеймс Йоловски, гл. експертен сътрудник. Семинарът запозна участниците с
действащата институционална рамка за оценяване на публичните разходи в
Нидерландия и Испания, като разкри методологията, която стои зад изготвяните
ex-ante и ex-post оценки, илюстрирайки я с конкретни примери. Като ключова
методика за оценка на държавните разходи бяха представени разработки,
известни като „Преглед на разходите“ (Spending reviews). Лекторите споделиха
опита на своите държави при изготвянето на прегледите, посредством които се
предоставя обективна оценка относно ефективността и ефикасността на
публичните политики. Докато в Испания към настоящия момент прегледите на
разходите се прилагат приоритетно в областта на пенсионните системи, пазара на
труда и политиките по доходите, в Нидерландия техният обсег е извънредно
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разширен и се простира дори в областта на предизборните програми на партиите,
които биват подлагани на щателна оценка.
Комплексният преглед на разходите бе представен като възможно трето
направление, което да се включи в компетенциите на независимите фискални
институции в допълнение към предварителните и последващи оценки, изготвяни
от тях. Дискусиите по този въпрос очертаха и други алтернативи, при които
изготвянето на прегледи на разходите се извършва от междуведомствени
комисии, ангажирани с изцяло експертно становище.

Международно сътрудничество на Фискалния
съвет в страната
През февруари 2020г. Фискалният съвет на България бе домакин на работна
среща с представители на Международния валутен фонд. Посещение се проведе в
контекста на редовната консултативна мисия на МВФ в България. Представители
от страна на гостите бяха г-н Джейу Лий, ръководител на мисията, г-н Хироаки
Миямото, икономист в отдел „Фискални въпроси“ на МВФ, Жан-Жак Алаер,
икономист в МВФ, Цветан Манчев, съветник на изпълнителния директор в МВФ и
г-жа Иглика Василева, икономист в МВФ.
По време на срещата бяха обсъдени ключови детайли от Бюджет 2019,
Бюджет 2020г., съблюдаването на фискалните правила в страната и действащите
бюджетните практики. Членовете на Фискалния съвет информираха подробно
представителите на Международния валутен фонд относно своята оценката на
Бюджет 2019г., управлението на публичните капиталови разходи в него,
отношението на Съвета към допълнителните средства в края на 2019г., отпуснати
за крупни инфраструктурни проекти. По отношение на Бюджет 2020 Фискалният
съвет изложи своята позиция, очерта основните рискове пред него и сподели
вижданията си във връзка с предстоящото увеличение на възнагражденията в
публичната сфера. Особено внимание бе отделено на оценката на средносрочната
бюджетна рамка, проекцията на приходите и публичните инвестиции, както и
фискалните рискове в средносрочен план. В заключение членовете на Фискалния
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съвет представиха в резюмиран вид изложение на цялостната актуална дейност,
извършвана от Съвета и споделиха с представителите на МВФ основните
предизвикателства

пред

функционирането

на

институцията.

В

отговор

ръководителят на мисията на МВФ г-н Джейу Лий благодари за изчерпателните
отговори, поздрави членовете за нарастващата дейност и роля на Фискалния
съвет, като изрази мнение, че станалите регулярни срещи

между двете

институции, добиват все по-конструктивен вид и високо равнище на полезност.
Друга среща на международно ниво, също през месец февруари, се
осъществи

между

Фискалния

съвет

и

Организацията

за

икономическo

сътрудничество и развитие (ОИСР). Срещата с представителите на Българското
бюро на ОИСР – г-жа Емили Синот, старши икономист и г-н Микел Хермансен,
икономист, по време на тяхната структурна мисия в София, бе във връзка с
извършвания

от

организацията

Икономически

преглед

на

България.

Мероприятието се проведе в сградата на Министерство на икономиката.
Представители от страна на Фискалния съвет на България бяха г-н Юнал Тасим,
член във ФС и д-р Джеймс Йоловски, гл. експертен сътрудник във ФС.
Срещата беше продължение на започналия в края на 2019г. Икономически
преглед на ОИСР, когато в София се проведе първата техническа мисия с
активното участие на представители от Фискалния съвет.
Осъществяването

на

Икономически

преглед

на

страната

се

явява

задължителна стъпка за присъединяването на България към ОИСР, в светлината
на който се разкрива изключително важната роля на сътрудничеството,
осъществявано между Фискалния съвет и ОИСР. В рамките на прегледа се
очертават макроикономическите предизвикателства, пред които страната е
изправена и се изследват връзките между макроикономическите резултати и
структурните политики.
Във фокуса на дискусията между представителите на Фискалния съвет на
България и представителите на ОИСР бе провежданата фискална политика в
страната.

Подробно бе представен фискалният резултат „заложен спрямо

изпълнен бюджет 2019“, споделени бяха вижданията на Съвета относно
проекциите на фискалната политика за периода 2020-2022г., проекциите в
разходите за пенсии, здравеопазване, както и рисковете пред базовия сценарий.
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Особено място бе отделено за разясняване на провежданите правителствени
реформи за увеличаване ресурсите на данъчната администрация, чиито успехи в
последните години провокираха засилен интерес от страна на ОИСР.
Традиционно през годината се проведе и поредната среща с представители
на Международна рейтингова агенция „Мудис“. На срещата присъстваха г-н
Оливър Кемла, вицепрезидент и старши анализатор

и г-жа Хана Димпкер,

анализатор. Участник от страна на Фискалния съвет на България бе Любомир
Дацов, член на Фискалния съвет. По време на срещата бяха дискутирани
основните икономически тенденции в страната в контекста на оценката на
въздействието на пандемията с коронавируса върху българската икономика,
фискалния сектор, тенденциите

за нарастване

на дълга

и факторите,

детерминиращи външната позиция на страната.

Други участия на Фискалния съвет в страната
Освен със събития по линия на международното, институционално
сътрудничество, календарът на Фискалният съвет през 2020г. изобилстваше и с
редица други мероприятия в страната, на които Съветът беше домакин или
участник.
През месец април Любомир Дацов, член на Фискалния съвет, изнесе
публична онлайн лекция, организирана от ВУЗФ на тема „Прилики и разлики на
фискалната политика на България за последните петнадесет години. Модели на
фискална политика след кризата с коронавируса“. Основните акценти на
лекцията бяха поставени върху провежданата политика в икономическата сфера
през последните петнадесет години, антицикличните действия на фискалната
политика, довели до редуциране на негативните ефектите в различни моменти от
разглеждания период, управлението на бюджета и моделите на бюджетна
консолидация.
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През месец юни Фискалният съвет присъства като гост на публична онлайн
конференция, организирана от ВУЗФ на тема „Влияние на кризата с COVID-19
върху присъединяването на България към ERM II и еврозоната“. Лектор на
събитието беше г-н Левон Хамарцупян, председател на Българския форум на
бизнес лидерите. Лекцията бе изнесената едва няколко дена след излизането на
новия Доклад на Европейската комисия за конвергенцията от 2020г. с оценка
относно напредъка на България по пътя на присъединяването й към ERM II и
еврозоната. Г-н Хамарцупян анализира всички основни аспекти от доклада и
разясни ролята на присъединяването на страната към ERM II и еврозоната.
В последствие, през месец юли Фискалният съвет на България излезе с
официална Позиция относно приемането на страната във Валутния механизъм II
и Европейския банков съюз, оценявайки високо това забележително постижение
по пътя на страната към еврозоната.
Последва още едно събитие на изключително високо ниво, посветено на
перспективите

на

България

за

присъединяване

към

еврозоната,

което

Фискалният съвет уважи като гост. Това бе международна конференция в
присъствен формат, организирана през месец октомври от УНСС, на тема
„България в еврозоната – възможности и предизвикателства“. Темата на
конференцията бе изключително актуална и важна за България в настоящия
исторически момент, когато страната ни напредва усилено към членството си в
еврозоната. Лектори в мероприятието бяха г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент
на Република България, г-жа Цветелина Пенкова, член на Европейския парламент,
г-н Николай Василев, бивш вицепремиер, проф. Мирослав Церар, бивш министърпредседател на Словения, д-р Пол Танг, евродепутат и изследовател в
университета Тилбург и Амстердамския университет, г-н Ивайло Калфин,
съветник в Европейския парламент по бюджетните въпроси, проф. Миланка
Славова, ръководител катедра „МИО“ в УНСС, проф. д-р Татяна Хубенова и проф.
д-р Даниела Бобева от Института за икономически изследвания на БАН и др.
От страна на Фискалния съвет присъствие имаше д-р Дияна Металова, гл.
експертен сътрудник към ФС.
Международната конференция се проведе в два панела. Първият беше
фокусиран върху опита на други държави, присъединили се вече към еврозоната,
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през погледа на чуждестранни специалисти. Вторият панел обхвана позициите и
становищата относно готовността на България за присъединяване към
еврозоната.
Вицепрезидентът на РБ г-жа Илияна Йотова направи преглед на
постигнатото до момента и се спря на проблемите и предизвикателствата пред
България по пътя към еврозоната. Тя посочи, че приемането на България във
валутно-курсовия механизъм ERM-II и Банковия съюз изисква задълбочен поглед
върху промените, които ще настъпят в българското общество и икономика след
въвеждане

на

еврото.

Беше

подчертана

необходимостта

от

по-широка

осведоменост на обществото относно всички произтичащи от членството в
еврозоната изисквания и отговорности, за да бъде България достоен участник в
този финансов съюз.
Г-жа Цветелина Пенкова, член на Европейския парламент, запозна
участниците в конференцията с резултатите от социологическо проучване на
тема „Нагласите на българите спрямо еврото и членството на България в
еврозоната“ и също изтъкна важността за изготвянето на задълбочен анализ на
процеса на влизането на България в еврозоната с всички плюсове и минуси,
рискове и предизвикателства с цел осигуряване на достойно партньорства на
страната ни.
Форумът успя да постигне набелязаните си цели – да привлече обществения
интерес към дискутираната тематика, да задълбочи осведомеността на
обществото и да стимулира експертен, обективен и задълбочен анализ на
предизвикателствата

и

възможностите

пред

страната

в

процеса

на

присъединяване на страната към еврозоната.
В края на месец октомври Фискалният съвет присъства на Втората
международна конференция за общоевропейския продукт за лично пенсионно
осигуряване (PEPP) - регламент и технически стандарти за пазарна реализация,
организирана от ВУЗФ в онлайн формат.
В конференцията, която бе под патронажа на председателя на Комисията за
финансов надзор г-н Бойко Атанасов, взеха участие всички членове на Фискалния
съвет. Инициативата на ЕК за общоевропейския продукт за лично пенсионно
осигуряване действа в контекста на създаването на Съюзa на капиталовите
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пазари, като основната цел е да се предоставят по-добри възможности за
спестяване. С прилагането на PEPP (Pan-European Personal Pension Product) са
свързани вижданията на ЕК за допълнително натрупване на дълготрайни активи
за инвестиции в икономиките на държавите членки на ЕС. Това би дало
възможност за създаване на работни места и нарастване на доходите на
населението на Общността. Според Европейската комисия, PEPP има потенциал да
натрупа допълнителни спестявания в размер на 700 милиарда евро до 2030 г.
Въвеждането на този единен режим в ЕС повдига множество въпроси за
разрешаване както на общоевропейско ниво, така и от страна на всяка държавачленка на ЕС.
Събитието бе организирано в четири панела. Първият панел бе посветен на
ролята на техническите стандарти и законодателството на Ниво 2 за пазарна
реализация на PEPP. Във фокуса на втория панел бяха характеристиките на PEPP в
контекста на постигане целите на продукта за лично пенсионно спестяване.
Третият панел постави клиента в центъра на дискусиите. Четвъртият панел се
ангажира с оценката на резултатите и управлението на рисковете при
дългосрочните спестовни и инвестиционните продукти.
Основни доклади по време на форума изнесоха Сандра Хак, главен експерт,
отдел „Финансова стабилност“, EIOPA, проф. Клаудио Тебалди, Университет в
Бокони, Милано, проф. Пиерпаоло Марано, Католически университет на Светото
сърце, Милано, проф. Андреа Минто, Университет на Венеция „Foscari“, проф.
Микеле Сири, Университет в Генуа, проф. Ханс ван Миртен, Университет в Утрехт,
Ралф Ричардс, M&R Partners GmbH, Швейцария, проф. Никола Рашауер,
Университет в Лихтенщайн и др.
През последния месец от годината членовете и експертите на Фискалния
съвет проследиха излъчваната наживо във фейсбук страницата на ВУЗФ кръгла
маса на тема „Външна търговия и пандемия“, организирана от Лабораторията за
научно-приложни изследвания към висшето училище. Сред основните лектори на
форума бяха водещи експерти и преподаватели от ВУЗФ – проф. д-р Даниела
Бобева, проф. д-р Боян Дуранкев, както и проф. д-р Искра Балканска и проф. д-р
Татяна Хубенова от Института за икономически изследвания към БАН.
Дискусията гравитираше около три основни направления: световната търговия и
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европейския отговор на шока върху търговията в ЕС; прекъсването на веригите
на стойността и взаимовръзката между вътрешната и външната търговия;
пандемията с COVID – 19.
Събитието маркира официалния завършек на календара от мероприятия на
Фискалния съвет за 2020г.

Сключен меморандум
На 21-ви февруари 2020г. Фискалният съвет на България сключи
Меморандум за сътрудничество с Фискалния съвет на Република Сръбска в
столицата на РС Баня Лука, в държавата Босна и Херцеговина.
Делегацията на Фискалния съвет на България, състояща се от председателя
на ФС проф. д-р Борис Грозданов и членовете на ФС доц. д-р Григорий Вазов, Дора
Андреева, Юнал Тасим и съответно делегацията на Фискалния съвет на
Република Сръбска, начело с председателя й проф. д-р Миленко Крайишник, бяха
тържествено посрещнати от председателя на Народното събрание на Република
Сръбска г-н Неделко Чубрилович.
Г-н

Чубрилович

приветства

подписването

на

Меморандума

за

сътрудничество между двата фискални съвета, подчертавайки важността на
работата, извършвана от независимите фискални институции и техния принос за
подобряването на фискалната отговорност и прозрачност.
Председателят на Фискалния съвет на Република Сръбска г-н Миленко
Крайишник оцени изключително високо подписания Меморандум, наблягайки на
факта, че Република България е страна-членка на Европейския съюз със
значителен опит в осъществяването на мониторинг и прилагането на
европейските фискални правила и изисквания. В официален разговор г-н
Крайишник доразви своите виждания, споделяйки, че в РС са приети фискални
правила в синхрон с действащите в ЕС, но процедурите за изпълнението им все
още не са разработени на задоволително ниво. Именно в този контекст
председателят на Фискалния съвет на РС изрази своите очаквания за ползотворно
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сътрудничество, което да внесе добри фискални практики от опита на странитечленки в ЕС. Приемането на Закона за фискалната отговорност в Република
Сръбска се разглежда като значителна крачка към затягане на фискалната
дисциплина и гарантирането на фискална стабилност, за което, по думите на г-н
Крайишник, решаваща роля е изиграл Фискалният съвет на Република Сръбска.
Председателят на Фискалния съвет на България проф. д-р Борис Грозданов
изрази съгласие, че пописването на Меморандум с Фискалния съвет на Република
Сръбска ще подобри значително нивото на двете независими институции, тъй
като по този начин ще се даде възможност за взаимодействие в ежедневната им
работа.
Фискалният съвет на България е първият Фискален съвет от ЕС, който
сключва Меморандум за сътрудничество с Фискалния съвет на Република
Сръбска. В своята конкретика меморандумът предвижда насърчаване качеството
на анализите чрез обмяна на добри практики, провеждане на съвместни
дискусионни форуми, конференции, кръгли маси и работни срещи.

Медийни участия на Фискалния съвет
През изминалата година членове на Фискалния съвет активно участваха в
радио и телевизионни предавания и печатни издания. Общият брой на
интервютата за 2020г. бе 94 бр., в т.ч.:


в телевизии и радиа – 71 бр.



в печатни издания – 23 бр.

Изявите на Фискалния съвет в медийното пространство през 2020г.
регистрираха своебразен пик в сравнение с изминалите пет години от мандата на
Съвета, което несъмнено се дължи както на нарасналата роля на институцията,
така и на натрупания опит и компетентност.
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Становища и доклади на Фискалния съвет
Фискалният съвет на България изготвя становища в изпълнение на чл. 4, чл.
5 и чл. 6 от Закона за Фискален съвет и автоматични корективни механизми.
Експертните оценки, заключения и препоръки са направени на база
независимо наблюдение и изследване на публично достъпни документи на
Министерство на финансите на Република България, Българска народна банка,
Националния статистически институт, Европейската комисия, Световната банка и
Международния валутен фонд.
Целта на становищата е насочена към повишаване информираността на
българското общество и европейските партньори за фискалното управление на
страната и повишаване качеството на официалните бюджетни прогнози, чрез
извършване на безпристрастна оценка, базирана на обективни критерии.
През 2020 г. Фискалният съвет прие десет становища по проекти на актове
на Министерски съвет и три доклада, включително:
1. Становище относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона
за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
2. Становище относно Конвергентна програма на Република България за
2020-2023г.
3. Становище на Фискалния съвет относно Отчет за изпълнението на
бюджета на ДОО за 2019г.
4. Становище относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
държавния бюджет на Република България за 2020 година
5. Позиция на Фискалния съвет на България относно приемането на
България във Валутен механизъм II (ERM II) и Европейския банков съюз
6. Становище относно Отчет за изпълнението на държавния бюджет на
Република България за 2019г. и Годишен отчет за състоянието на
държавния и държавногарантирания дълг към 31.12.2019г.
7. Становище относно Проект за изменение и допълнение на Закона за
публичните финанси
8. Становище относно проект на Закон за държавния бюджет на РБ за 2021 г.,
АСБП 2021-2023 г. и Стратегия за управление на държавния дълг 20212023г.
9. Становище относно проект на Закон за бюджета на ДОО за 2021г.
10. Становище относно проект на Закон за бюджета на НЗОК за 2021г.
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11. Доклад „Обзор на финансово-икономическите мерки, предприети от
държавите в Европейския съюз във връзка с разпространението на
COVID19“
12. Доклад „Икономически последици от коронавирус пандемията“
13. Доклад „Сравнителен анализ на макроикономически
национални и международни институции“
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прогнози

на

Становище относно проект на Закон за изменение
и допълнение на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2020 г.
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 наблюдава спазването на числовите фискални
правила

и

да

изготвя

мотивирано

становище

и

препоръки

относно

макроикономическите прогнози на Министерство на финансите, проектите на
Закона за държавния бюджет на Република България и на средносрочните
бюджетни прогнози.
Проектът за Закона за изменение и допълнение за Закона за държавния
бюджет на Република България за 2020 г. и мотивите към него са одобрени с
Решение № 218/31.03.2020 г. на Министерски съвет. Те са публикувани на
интернет страницата на Народното събрание на Република България същия ден.
В

изпълнение

на

своите

задължения

Фискалният

съвет

подготви

настоящото становище, което включва анализ и оценка на макроикономическите
перспективи, основните параметри по държавния бюджет (бюджетно салдо,
приходи, разходи и дълг), както и спазването на 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 допринесе за разширяване на обхвата на
фискална информация и бюджетния анализ. Дебатът относно решенията на
правителството и широкият консенсус по фискалните въпроси спомага 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
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на различните параметри е затруднено, вследствие на което е вероятно да се
наложи последваща актуализация.
Силният ефект на кризата върху икономиката, здравеопазването и
социалния

сектор

предпоставят

невъзможността

да

бъдат

постигнати

заложените параметри, заложени в ЗДБРБ за 2020 г. Този факт, както и
изпълнението на разпоредбите, заложени в Закона за мерките и действията по
време на действието на извънредното положение, аргументират необходимостта
от актуализацията на Държавния бюджет за 2020 г.

Анализ на данните по основните
макроикономически показатели
В мотивите към ЗИД на ЗДБРБ за 2020 г. е заложен спад на БВП в реален
размер от 3%. Според актуалните данни на НСИ от 05.03.2020 г. номиналният
размер на БВП за 2019 г. е 118 669 млн. лв. Предвид очакванията за запазване на
равнището на потребителските цени, изглежда очакванията на правителството са
за номинален размер на БВП от 115 млрд. лв. през 2020 г. На тази база са
изготвени и последващите оцени на Фискалния съвет.
Очакваното свиване за отворената българска икономика в размер на 3% от
БВП е по-ниско спрямо това за Европейския съюз, което е в размер на 4%. В
същото време заложеното очакване в есенната макроикономическа прогноза за
реален растеж в ЕС беше на ниво от 1,8%, което аргументира и спада до по-ниски
нива.
Според Фискалния съвет свиването на потреблението вследствие както на
ограничителните мерки, така и на спада в заетостта и разполагаемия доход, е от
съществено значение за отрицателния растеж. Основният проблем при
планирането

в

тази

насока

е

липсата

на

информация

относно

продължителността на ограничителни мерки, които са заложени в сценария
на правителството. Изглежда очакванията са те да продължат и през част от
третото тримесечие.
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Ограничителните мерки имат отрицателен ефект и върху износа. Спадът
при него и потреблението обаче ще доведат до намаление на вноса, което ще
ограничи ефекта върху нетния износ. Намаляването на частните инвестиции
също

е

силно

неблагоприятно,

доколкото

публичните

също

често

се

характеризират с неизпълнение (а при текущите обстоятелства е логично
техният приоритет да бъде по-нисък).
Очакваното ниво на безработица за 2020 г. е 6,2% на годишна база. Нейният
ръст частично ще бъде адресиран чрез Програмата за поддържане на заетост на
правителството.

Очакваната

ѝ

максимална

продължителност

за

едно

предприятие обаче е 3 месеца, докато предположенията за действието на
ограничителните мерки е за по-дълъг период. Това предпоставя риск за
освобождаване на наети след приключване на мярката.
Правителството залага нулева инфлация. Един от основните фактори в това
отношение е спада в цената суровия петрол тип „Брент“. Очакванията са за
средногодишна стойност на цената му от 36 щ.д. за барел. Разчетите за 2020 са
подготвени при очаквания за нива от 58 щ.д. Цената му към 31.03. е под 23 щ.д.
Предвид драстичното понижаване на потреблението, както и ценовата война на
петролния пазар, прогнозата за средногодишна стойност от 36 щ.д. изглежда
надценена. Именно намалението при цената и потреблението на петрол са
основните аргументи на Фискалния съвет да счита, че спадът в приходите от
акцизи, заложен в ЗИД на ЗДБРБ за 2020 г., е подценен.

Изменения в приходите на държавния бюджет за
2020 г.
Предложените

изменения

в

приходите

представени в Табл. 1.
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на

държавния

бюджет

са

Табл. 1. Изменения в приходите по държавния бюджет за 2020 г.
Показатели,
хил. лв.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И
ДАРЕНИЯ

ЗДБРБ
2020

Актуализация

Промяна,
хил. лв.

28 054 682,7

26 040 838,6

-2 013 844.10

-7.18%

Данъчни приходи

25 039 870,0

23 026 025,9

-2 013 844.10

-8.04%

1.1.

Корпоративен данък

2 731 100,0

2 410 563,7

-320 536.30

-11.74%

1.2.

Данъци върху
дивидентите,
ликвидационните
дялове и доходите на
юридически лица

84 000,0

76 801,9

-7 198.10

-8.57%

Данъци върху доходите
на физически лица

4 358 470,0

4 074 551,0

-283 919.00

-6.51%

Данък върху добавената
стойност

11 730 000,0

10 640 356,1

-1 089 643.90

-9.29%

5 695 200,0

5 450 000,0

-245 200.00

-4.31%

44 229,2

-570.80

-1.27%

№
I.

1.

1.3.

1.4.

1.5.

Акцизи

1.6.

Данък върху
застрахователните
премии

Промяна,
%

44 800,0

1.7.

Мита и митнически такси

237 200,0

187 396,1

-49 803.90

-21.00%

1.8.

Други данъци

159 100,0

142 127,9

-16 972.10

-10.67%

2.

Неданъчни приходи

3 014 812,7

3 014 812,7

0.00

0.00%

Източник: Изчисления на ФС по данни на МФ

С предлаганата от правителството актуализация на приходите се намаляват
данъчните приходи с над 2 млрд. лв., повече от половината от които се дължат на
свиване на приходите от ДДС в резултат на намаляването на стопанския оборот
заради въведените ограничителни мерки за овладяване на заразата с COVID-19. В
ЗИД на ЗДБРБ за 2020г. данъчните приходи намаляват като цяло с 8%, което е
значително повече от очаквания спад в БВП от 3%. Много съществен спад е
прогнозиран при приходите от данък печалба (почти 12%), докато приходите от
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ДДФЛ намаляват в по-малка степен – с 6,5%. 600 млн. лв. по-малко приходи от
подоходните данъци се залагат за 2020г.

Изменения в разходите на държавния бюджет за
2020 г.
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 очаквания спад в приходите от осигурителни вноски
намират изражение в ревизия на бюджета на Държавното обществено
осигуряване. Тя е представена в Табл. 2.
Табл. 2 Промени в показателите по бюджета на ДОО за 2020г.
ПОКАЗАТЕЛИ

ЗБДОО
2020

ЗИД ЗБДОО
Промяна
( хил. лв.)
2020
Хил. лв.
%
8.03%
І.
ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 12 455 690,4 13 455 690,4 1 000 000
1.
Осигурителни приходи
8 054 656,1
7 624 656,1 -430 000 -5.34%
1.1.
Осигурителни вноски
8 054 656,1
7 624 656,1 -430 000 -5.34%
0.00%
2.
Неданъчни приходи
89 542,9
89 542,9 0
2.1.
Приходи и доходи от собственост
6 200,0
6 200,0 0
0.00%
2.2.
Глоби, санкции и наказателни лихви
25 121,9
25 121,9 0
0.00%
0.00%
2.3.
Други приходи
58 221,0
58 221,0 0
3.
Внесени ДДС и други данъци върху
0
0.00%
продажбите
-1 040,0
-1 040,0
4.
Получени трансфери от централния
0
0.00%
бюджет за държавното обществено осигуряване 178 264,4
178 264,4
5.
Получени допълнителни трансфери от
централния/държавния бюджет за покриване на
1 430 000 34.59%
недостига от средства
4 134 267,0
5 564 267,0
II. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО
12 455 690,4 13 455 690,4 1 000 000 8.03%
Източник: Изчисления на ФС по данни на МФ

Основните промени по бюджета на ДОО за 2020г. са свързани с очакван спад
в приходите от осигурителни вноски в рамките на 430 000 лв. (над 5%).
Увеличение на трансферите е предвидено, за да компенсира този спад в
приходите, а също така и допълнителни средства в размер на 1 млрд. лв. за
бюджета на Фонд Безработица във връзка с предприетите мерки за финансово
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подпомагане на работодателите с оглед съхраняване на заетостта. В тази връзка е
и предвиденото 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
нараства от 95 млн. лв. до 1 115 млн. лв.
При 5%-но намаление на приходите от социално-осигурителни вноски,
е логично да се очаква същото намаление и в приходите от здравноосигурителни вноски. Фискалният съвет счита, че и в ЗБНЗОК за 2020г. следва
да се внесе промяна в приходната и разходната част. Още повече, че и предвид
разразилата се здравна криза, разходите за здравеопазване неминуемо ще се
увеличат.

Настоящата

актуализация

предвижда

увеличение

само

на

социалните разходи, свързани с икономическите мерки за опазване на
заетостта и подпомагане на бизнеса за достъп до кредитиране, но не и
прогнози за увеличение на разходите в здравеопазването. Според Фискалния
съвет неактуализирането на тези

разходи ще наложи непременно още една

актуализация на бюджета за 2020 година.

Изменения по държавния дълг за 2020 г.
В ЗИД на ЗДБРБ за 2020 г. се предвижда нарастване на лимита на дълг,
който държавата може да емитира в рамките на бюджетната година. В ЗДБРБ за
2020 г. е определено, че максималният размер на новия държавен дълг, който
може да бъде поет по реда на Закона за държавния дълг, е 2,2 млрд. лв.
Към края на първото тримесечие правителството е емитирало дълг в размер
на 800 млн. лв., което съставлява 36% от планираната максимална стойност за
новопоетия дълг. Поетите нови дългови задължения към 31 март 2020 г. са със
следните параметри:
-

на 13 януари, Министерство на финансите пуска в обращение емисия 5
годишни държавни ценни книжа. Пласирани са ДЦК за 200 млн. лв. при
средно-претеглена доходност от -0,11%.

-

на 27 януари 2020 г. Министерство на финансите преотваря емисия 10,5годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, пусната в
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обращение на 21.06.2019 г., с падеж 21.12.2029 година. Пласирани са 200
млн. лв. при средно-притеглена доходност в размер на 0,13%
-

На 10 февруари 2020 г. Министерство на финансите преотваря емисия 5годишни държавни ценни книжа за 200 млн. лв., деноминирана в лева,
пусната в обращение на 15.01.2020 г., с падеж 15.01.2025 г. при среднопретеглена доходност в размер на -0,14 %.

-

На 24 февруари 2020 г. Министерството на финансите преотваря емисия
10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, пусната
в обращение на 21.06.2019 г., с падеж 21.12.2029 година. Пласирани са ДЦК
за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при средно-претеглена
доходност в размер на 0,12 %.
Следва да се отчете, че новият дълг е поет при добри лихвени условия и

предполага, съобразно настоящите финансови условия, умерено натоварване на
бюджета с лихвени плащания.
По данни за предстоящи аукциони на БНБ, Българска народна банка ще
проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност
пет години от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 300 20
114/15.01.2020 г. с падеж 15.01.2025 г. при следните условия: номинална стойност
200 млн. лв., максимален лихвен процент 0,01%. Условията са определени от
Министерството на финансите чрез писмо № 17-01-53/27.03.2020 г.
Може да се обобщи, че преди предложението за актуализиране на
максималния размер на новопоет дълг, е емитиран реално дълг в размер на 36%
от лимита и е планирана датата на емитирането на нов дълг в размер на 200 млн.
лв. Така, новопоетия дълг достига до 45% от лимита за максимален нов дълг за
2020 г. Съгласно максималния таван за нов дълг според Закон за държавния
бюджет 2020, държавата може да емитира, без актуализация, до края на 2020 г.
още 1,2 млрд. лв.
Актуализацията на бюджета предлага повишаване на лимита за
емитиране на дълг в размер на до 10 млрд. лв. Това представлява
увеличение с 7,8 млрд. лв. или с около 3,5 пъти.
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Това изменение на дълга се налага 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 COVID19.
Въз основа на повишения лимит за новопоет дълг се допуска общия
държавен дълг в края на 2020 г. да достигне до 31,5 млрд. лв. или 27,4% от
очаквания размер на БВП. Това е със 7,4% повече от първоначалните прогнозни
данни за 2020 г. Подобни нива на съотношението дълг към БВП са наблюдавани в
периода 2014-2016 г.
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 капиталовия пазар.
Наблюдава се увеличаване и на сумата на максималният размер на новите
държавни гаранции, те се повишават от 835 млн. лв. до 1 535 млн. лв. Част от
сумата е за осигуряване на възможност за издаване на държавни гаранции по
нови заемни споразумения на Българската банка за развитие по Закона за
Българската банка за развитие в размер до 700,0 млн. лв. или тяхната валутна
равностойност при спазване на законодателството в областта на държавните
помощи
Фискалният

съвет

продължава

да

наблюдава

изменението

на

експозицията на държавния дълг и условията при които се поема нов дълг.

Фискални правила
На 20.03.2020г. 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.
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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 23.03.2020г.
В условията на незадължително спазване на фискалните правила, оценката
за съответствието или отклонението от установените ограничения има само
информативно значение.

Средносрочна бюджетна цел (СБЦ) и структурен баланс
Средносрочната бюджетна цел на България е дефинирана в структурни
термини за сектор „Държавно управление“ в чл. 23 на ЗПФ и се приема, че при
консолидиран дълг под 40% от БВП тя не следва да надвишава 1 на сто от
брутния вътрешен продукт. Планираният структурен баланс за 2020г. бе дефицит
в размер на 0,1% от БВП, но след предложените промени в приходите и разходите
в 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 в чл. 23 на ЗПФ. 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 Фискалният 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.

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. След предложената актуализация на бюджета
дефицитът на сектор "Държавно управление" ще възлезе на 3,4% от БВП.
Съгласно чл. 27, ал. 4 от ЗПФ годишният бюджетен дефицит по
консолидираната фискална програма, изчислен на касова основа, не може да
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надвишава 2 на сто от брутния вътрешен продукт. След предложената
актуализация на бюджета дефицитът по КФП ще възлезе на 3.05% от БВП.

Дял на разходите в БВП
В чл. 28 от ЗПФ е установено ограничение за размер на държавата до 40% от
БВП по отношение на общите разходи по КФП. В резултат на предложената
актуализация общите разходи по КФП за 2020 г. се увеличават с 1 430 млн. лв. и
ще достигнат до 48 257 млн. лв., което е 41,9% от прогнозния БВП.

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 настоящата актуализация тя няма да бъде
преизпълнена.

Изчисленията на Фискалният съвет показват, че разходното

правило също ще бъде нарушено през 2020 г. (при 6,29% номинален референтен
растеж, той се очаква да бъде 8,1%).

Консолидиран дълг на сектор „Държавно управление“
Правилото 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 правило. Прогнозният държавен дълг може да
достигне до 27% от очаквания размер на БВП. При негативен сценарий и
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съществен спад в БВП този показател може да бъде и по-висок. Към настоящият
момент и предвид ситуацията и липса на детайлна информация не могат да бъдат
изготвени допълнителни прогнози.

Изводи
С изключение на дълговото правило, спазването на останалите фискални
правила ще бъде нарушено при така предложените промени в основните
фискални параметри за 2020 г. Отклонението от правилата е допустимо за
периода на действие на общата клауза за дерогация, предвидена в Пакта за
стабилност и растеж. В ЗПФ също 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.
Фискалният съвет допуска, че правителството не работи с най-негативния
сценарий за развитието на кризата. От такава гледна точка и на фона на
прогнозите

на

международните

организации

за

икономически

растеж,

очакванията на Министерство на финансите могат да се възприемат като
оптимистични.
Фискалният съвет счита, че е необходимо ревизирането и на бюджета на
НЗОК с оглед както на намаляването на очакваните приходи от осигурителни
вноски, така и на повишаването на разходите за здравеопазване.
Фискалният съвет подкрепя повишаването на лимита за новопоет държавен
дълг през 2020 г. Такава мярка предоставя възможност на правителството да
реагира своевременно предвид бързото развитие на кризата. Съветът счита, че
настоящите условия и състоянието на дълга позволяват дори по-високи нива.
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.
Предложените промени са добра основа за извършването на такава предвид
динамичното

развитие

на

обстоятелствата.
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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.

Заключение
Фискалният съвет съгласува Законопроекта за изменение и допълнение на
Закона за Държавния бюджет на Република България за 2020 година.
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Становище относно Конвергентна програма
на Република България за 2020-2023 г.
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 включва анализ и оценка на макроикономическата
прогноза, бюджетната прогноза (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 на публичните
финанси, анализирайки представената средносрочна бюджетна рамка. В
допълнение, 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 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
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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.

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 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
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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 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
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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.

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 по-високи 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 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 2020-2023 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
1

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

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
6,00%

4,00%
2,00%
0,00%
-2,00%
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-4,00%
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българска икономика

Източник: ФС по данни на МФ
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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 по-песимистични. 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 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%
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(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 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 2020-2023 г.
е заложен драстичен спад от 43,8% при ценовото равнище на петрола сорт
„Брент“. Цената на енергийната суровина има съществено значение за
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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 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 2020-2023 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 попродължителен 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.

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 2021-2023г.

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.
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
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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 по-песимистична 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)
Граф. 3. Структурен бюджетен баланс и СБЦ

Източник: ФС по данни на МФ
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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

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. Най-голям 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
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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 социално-осигурителни 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 антикризисни мерки чрез данъчните инструменти.
Очакваното намаление на данъчните приходи е резултат от автоматични
фискални стабилизатори, а не от целенасочени правителствени действия.

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.
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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 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.
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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

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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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. 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.
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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 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
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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%.
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.

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.
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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.
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 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.
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

55

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.
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.
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.
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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 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.

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.
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С решение № 256 от 14 април 2020 г. Министерски съвет дава съгласие за
преразпределение на приноса от Европейските структурни и инвестиционни
фондове чрез прехвърляне на средства между 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).
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
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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 2014-2020 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.

Изводи и препоръки
Фискалният съвет счита, че е необходимо предоставянето на по-подробни,
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.
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
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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 по-големи 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.
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
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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.
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Становище относно Отчет за изпълнението на
бюджета на ДОО за 2019г.
Настоящото становище е изготвено в изпълнение на разпоредбите в чл. 6,
ал.1, т. 4 от Закона за фискален съвет и автоматични корективни механизми
(ЗФСАКМ), който изисква от Фискалния съвет на България да изготвя
мотивирано становище по отчета за изпълнението на бюджета на държавното
обществено осигуряване, в рамките на процедурата по съгласуване на проекти и
актове за разглеждане на заседание на Министерски съвет. Съветът изготвя
мотивирани становища и препоръки относно всички стратегически документи,
относими към спазването на числовите фискални правила.
Дейността по фискално наблюдение предполага анализ и оценка както на
основни бюджетни документи и прогнози, така и на отчети за изпълнението
съобразно съответните закони. ЗФСАКМ изисква дейността на Фискалния съвет да се
базира на принципите на независимост, публичност, обективност и прозрачност.
В

изпълнение

на

своите

задължения

Фискалният

съвет

подготви

настоящото становище, което включва анализ, оценка и препоръки по Отчет за
изпълнението на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за
2019 г., изготвен от Националния осигурителен институт (НОИ).
Освен изпълнение на задълженията на закона, чрез настоящото становище
Фискалният съвет има за цел да допринесе за разширяване на обхвата на
фискална информация и бюджетния анализ. Споделянето на информация,
анализи и идеи може да подпомогне властите за вземане на ефективни решения,
които се отнасят до въздействие върху икономиката и икономическия цикъл.
Дебатът относно решенията на правителството и широкият консенсус по
фискалните въпроси спомага за устойчивост и постигане на дългосрочна
стабилност в управлението.

Основни параметри
Отчетът за изпълнението на Закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2019 г. (ЗБДОО) е разработен в съответствие с изискванията на
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нормативните документи, които регламентират дейността на Държавното
обществено осигуряване (ДОО) през отчетната година. Основните параметри, които
следват от изпълнението на бюджета на ДОО за 2019г. са показани в табл. 1.
Табл. 1 Основни параметри на ДОО за периода 2015-2019г.

Параметър\Година
Среден осигурителен доход
Мин. ОД самоосигуряващи
се лица
Максимален осигурителен
доход
Среден размер на всички
пенсии
Минимална работна
заплата
Средногодишен брой
пенсионери (хил. души)
Средногодишен брой
осигурени лица (хил. души)

2015

2016

2017

2018

2019*

2019

2019/ 2019/
2019* 2018
2%
10,9%

722

768

821

890

968

987

420

420

460

510

560

560

0%

9,8%

2600

2600

2600

2 600

3 000

3 000

0%

15,4%

320

331,6

345,5

364

386

383

-0,78%

5,2%

360

420

460

510

560

560

0%

9,8%

2178,9 2185,2 2169,2 2162,9 2154,8 2145,3 -0,44% -0,81%
2753,8 2763,3 2779,8 2790,2 2792,2 2794,0 0,06%

*ЗБДОО

0,14%

Източник: Фискален съвет по данни на НОИ

Средният месечен осигурителен доход през 2019г. се е увеличил с 97 лв.
спрямо 2018г. и достига 987 лв. Увеличението спрямо предходната година е с
10,9% в номинално изражение и се дължи на увеличението на максималния
осигурителен доход с 15%, ръста на минималната работна заплата с 9,8%, ръста
на минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица до нивото на
МРЗ, ръста на минималния осигурителен доход за регистрираните земеделски
производители и тютюнопроизводители от 350 лв. до 400 лв., увеличението на
заплатите на педагогическия персонал и други в бюджетната сфера, както и повисоките минимални осигурителни прагове по икономически дейности.
Анализът

на

Фискалния

съвет

по

отношение

на

данните

за

средноосигурителния доход по категории труд показва следното:
 Отчетената стойност на средноосигурителния доход е с 13 лв. (2%) повисока от очакваната по ЗБДОО стойност.
 При най-масовата трета категория труд, в която са 81% от осигурените
лица, средният осигурителен доход е най-близо до планирания размер.
 Във втора категория труд (3,7% от осигурените лица) отчетения
средноосигурителен доход е с 10,6% над планирания.
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 Най-голямо превишение с близо 28% над очакванията се отчита при
средноосигурителния доход на работещите първа категория труд, които
са едва 0,2% от осигурените лица.
 Със 17,4 % над планувания размер е осигурителния доход на държавните
служители, които са 1,5% от осигурените лица.
 При осигурителния доход за самоосигуряващите се лица няма
съществено отклонение между план и отчет.
Максималният месечен осигурителен доход бе увеличен с 400 лв. и достигна
3 000 лв., а минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица през
2019 г. нараства с 9,8% в сравнение с предишната година, какъвто е ръстът и на
минималната работна заплата.
Средногодишният брой осигурени лица през 2019 г. е с 0,14% повече от 2018
г., докато средногодишният брой на пенсионерите в страната през 2019 г.
намалява с 0,81%.
През 2019г. се увеличи и максималният размер на пенсията от 910 лв. на
1200 лв. (от 35% на 40% от максималния осигурителен доход). Продължава
тенденцията за увеличаване на възрастта за придобиване на право на пенсия. При
параметрите за социални помощи и обезщетения няма съществени промени.

Общо изпълнение на приходите и разходите в
консолидирания бюджет на ДОО
Основните

фискални

показатели

–

приходи,

разходи

и

салдо

(излишък/дефицит), по консолидирания бюджет на държавното обществено
осигуряване (КБДОО) за периода 2016 – 2019 г. са представени в Табл. 2.
Табл. 2 Приходи, разходи и дефицит по бюджета на ДОО за 2016-2019 г. (в хил.лв.)
Показатели
(хил. лв.)

2016 г.

ПРИХОДИ

5 238 071

Изменение, %

8,00%

РАЗХОДИ
Изменение, %

2017г.

2018г.

6 023 047 6 893 353
14,99%

14,45%

2019г.*

2019г.

7 528 066

7 739 221

Изменение
спрямо
2019 г.*
(%)
2,8%

9,2%

12,27%

-

10 188 001 10 558 598 11 178 879 11 752 328 11 656 486
4,36%

3,64%

5,87%
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5,13%

4,27%

-0,82%
-

ДЕФИЦИТ

4 949 930

Изменение, %

0,77%

*ЗБДОО

4 535 551 4 285 526
-8,37%

-5,51%

4 224 262

3 917 265

-

-1,42%

-8,6%

-

Източник: Фискален съвет по данни на НОИ

Изчисленията на Фискалния съвет показват, че спрямо предходната година
приходите по бюджета на ДОО са се увеличили с 845 867 хил. лв., а разходите с 477
607 хил. лв. От таблицата е видно, че през последните четири години устойчиво
нарастват и приходите и разходите, но приходите растат с по-бърз темп (за
отчетната година процентното увеличение на приходите е 3 пъти по-голямо от
това на разходите). Това помага за поддържане на положителната тенденция за
ежегодно намаление на дефицитът по бюджета на ДОО, като за 2019 г. той вече е
под 4 млрд. лв.
Приходите нарастват с 12,3% спрямо 2018г., което се дължи на
увеличаването на максималния осигурителен доход, минималната работна
заплата и ръстът на минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се
лица, за земеделските стопани. Спрямо очакваните приходи в ЗБДОО е отчетено
преизпълнение в размер на 211 154 хил. лв., което представлява 2,8%.
Разходите се увеличават с 4,28% спрямо 2018г., като реализираните разходи
са по-малко от предвидените по ЗБДОО с около 1%. В структурата на разходите за
2019 г. най-голям дял заемат разходите за пенсии – 9 861 158 хил. лв., които също
нарастват с 4,28% в сравнение с предходната година.

Изпълнение на КБДОО спрямо първоначалния план
Общото изпълнение на планираните приходи, разходи и трансфери по
консолидирания бюджет на ДОО за 2019г. е обобщено в Табл. 3 по-долу.
Табл. 3 Изпълнение на КБДОО спрямо ЗБДОО за 2019г., хил. лв.
Показатели (хил.лв.)
ЗБДОО
Отчет
Разлика Изпълнение
2019г.
2019г.
лв.
%
ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО
-88 621
99,25%
11 759 728
11 671 107
Осигурителни приходи
86 704
101,16%
7 473 162
7 559 866
Осигурителни вноски
86 704
101,16%
7 473 162
7 559 866
Неданъчни приходи
124 449
322,35%
55 969
180 418
Получени трансфери от ЦБ за ДОО
-99 315
66,62%
297 561
198 246
Получен допълнителен трансфер
-205 499
94,78%
от ЦБ за покриване на недостига
3 934 101
3 728 602
РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО
-94 286
99,20%
11 759 728
11 665 442
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Разходи
Пенсии
Пенсии за сметка на ДОО
Пенсии за сметка на ДБ
Капиталов трансфер за
прехвърляне на пенсионни права
към пенсионните схеми на ЕС,
ЕЦБ и ЕИБ
Социални помощи и
обезщетения
Предоставени трансфери
ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК

11 752 328
9 989 655
9 691 645
296 511

11 656 486
9 861 158
9 707 186
153 342

-95 842
-128 497
15 541
-143 169

99,18%
98,71%
100,16%
51,72%

1 500

631

-869

42,05%

1 639 795
1 674 606
34 810
102,12%
1
556
121,03%
7 400
8 956
5 665
0
5 665
Източник: Фискален съвет по данни на НОИ

Съгласно приетия ЗБДОО за 2019г. салдото по консолидирания бюджет на
ДОО трябва да бъде 0, но вместо планирания балансиран бюджет фискалната
2019 г. за държавното обществено осигуряване приключва с минимален излишък
в размер на 5 665 хил. лв. За сравнение миналата година приключи с близо 1 млн.
лв. дефицит. Планираните приходи и разходи са изпълнени съответно в размер на
99,25% и 99,2%.
Приходите от осигурителни вноски покриват вече почти 65% от разходите
на социалното осигуряване, а миналата година бяха около 60%. При тях се
наблюдава преизпълнение с 86,7 млн. лв. (1.1%). В резултат на това трансферът
от държавния бюджет за покриване на недостига намалява и за първи път
достига стойност под 4 млрд. лв.
Като основни причини за това преизпълнение се посочват нарастването в
броя на осигурените лица за 2019 г. с 1,8 хил. (0,1%) над плана, по-високия
отчетен осигурителен доход с 19 лв. (2%) и преизпълнението с 20 352,1 хил. лв.
(15,5%) по отношение на постъпили повече приходи от осигурителни вноски,
свързани с упражнено право на избор за промяна на осигуряването от
допълнително задължително пенсионно осигуряване към фонд „Пенсии“ на ДОО.
Отчита се над 300% преизпълнение на неданъчните приходи. В абсолютна
сума събраните приходи над очакваните са 124 млн. лв., докато от осигурителни
вноски са събрани 87 млн. лв. над планираните. Преизпълнението се дължи
основно на параграф „Други приходи“, където се отчитат акумулираните приходи
от прехвърлените средства по индивидуални партиди на осигурени лица от
универсалните и професионалните пенсионни фондове към фонд „Пенсии“, фонд
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„Пенсии за лицата по чл.69“ или в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта
на държавната пенсионна система“.
Фискалният съвет констатира сравнително точно планиране на разходите за
пенсии, които представляват почти 85% от всички разходи. Само при пенсиите за
сметка на държавния бюджет, които са едва 1,5% от всички разходи за пенсии се
наблюдава голямо отклонение – изпълнението е само 52%, от което са спестени
143 млн. лв. Именно на тях се дължи и отчетената икономия при разходите за
пенсии. Причината е служебното прекратяване на социалните пенсии за
инвалидност, изплащани в размер 25 на сто.
При разходите за социални помощи и обезщетения се вижда леко
преизпълнение с 2% или със 35 млн. лв. Спрямо миналата година, когато
преизпълнението на разходите за социални помощи и обезщетения беше с 8%, се
наблюдава подобрение при планирането и изпълнението им (каквато беше и една
от препоръките на Фискалния съвет в становището по отчета на бюджета на ДОО
за 2018г.).

Изпълнение по бюджетите на фондовете на ДОО за
2019 г.
Обобщена информация за изпълнението по бюджетите на отделните
фондове на ДОО за 2019 г. е представена в Табл. 4.
Табл. 4 Изпълнение на бюджета на ДОО по фондове за 2019 г.
2019
План

Показатели (хил. лв.)

2019
Отчет

Разлика,
хил.лв.

Изпълнение,
%

Фонд ПЕНСИИ
ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО
РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО
ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК

5 134 099,70

5 195 544,30

61 444,60

101,20%

8 855 442,70

8 887 065,90

31 623,20

100,36%

-3 721 343,00

-3 691 521,60

29 821,40

99,20%

Фонд ПЕНСИИ ЗА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 69
ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО
РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО
ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК

696 544,30

736 396,20

39 851,90

105,72%

796 488,50

781 640,80

-14 847,70

98,14%

-99 944,20

-45 244,60

54 699,60

45,27%

Фонд ПЕНСИИ НЕСВЪРЗАНИ С ТРУДОВА ДЕЙНОСТ
ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО
РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

296 510,70

171 136,70

-125 374,00

57,72%

296 525,00

153 356,10

-143 168,90

51,72%
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ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК

-14,30

17 780,60

17 794,90

-124340%

Фонд ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ
ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО
РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО
ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК

217 475,30

225 469,40

7 994,10

103,68%

57 510,60

52 950,60

-4 560,00

92,07%

159 964,70

172 518,80

12 554,10

107,85%

Фонд ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ И МАЙЧИНСТВО
ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО
РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО
ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК

1 137 018,70

1 157 363,90

20 345,20

101,79%

1 181 065,40

1 244 905,70

63 840,30

105,41%

-44 046,70

-87 541,80

-43 495,10

198,75%

Фонд БЕЗРАБОТИЦА
ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО
РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО
ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК

315 074,00

319 099,80

4 025,80

101,28%

449 568,20

424 517,70

-25 050,50

94,43%

-134 494,20
-105 417,90
29 076,30
78,38%
Източник: Фискален съвет по данни на НОИ

Приходната част на фондовете на ДОО е изпълнена над 100%, с изключение на
фонд „Пенсии, несвързани с трудовата дейност“, където изпълнението е само на 58%.
Преизпълнението е в рамките на 1-4%, а в абсолютна сума най-голямо преизпълнение
на приходите в размер на 61,4 млн. лв. е отчетено във фонд „Пенсии“.
Четири от фондовете приключват с икономии в разходната част, като найголямо неизпълнение на заложените по план разходи се наблюдава във фонд
„Пенсии, несвързани с трудова дейност“, където изпълнението е едва 52%. Общо
спестените разходи по четирите фонда възлизат на 187 627 хил. лв. Във фонд
„Пенсии“ изпълнението е най-близко до предварителния план (изпълнение
100,36%), като разходите са превишени с 31 623,2 хил. лв.
С най-сериозно превишение на разходите в абсолютна сума е фонд „Общо
заболяване и майчинство“ - 63 840 хил. лв., което е 5% над очакваното равнище.
Трябва да отбележим, че има малко подобрение от миналата година, когато
превишението беше с 8% или с 90 440,8 хил.лв. над плана.
Фонд „Безработица“ през 2018 година приключи с дефицит в размер на 150
млн. лв., а през 2019 година приключва с дефицит в размер на 105 млн. лв., който е
с 29 млн. лв. по-малък от очаквания дефицит. Това се дължи на неизпълнение на
разходите с 25 млн. лв. и преизпълнение на приходите с 4 млн. лв.
Всички фондове, без фонд „Трудова злополука и професионална болест“ са
планирани с дефицит и приключват с такъв, като само фонд Пенсии, несвързани с
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трудова дейност приключва с излишък. Само фонд „Общо заболяване и майчинство“
приключва с по-голям от очаквания дефицит, и то двойно по-голям дефицит.
Фискалният съвет препоръчва да се обърне по-сериозно внимание на
планирането на разходите за социални помощи и обезщетения.

Отчет на приходите и разходите в КБДОО
Приходите по консолидирания бюджет на ДОО (без трансферите) за периода
от 2015 до 2019 г. са представени в Табл. 5.
Табл. 5 Сравнение на приходите (без трансферите) по КБДОО за период 2015-2019г.
ПОКАЗАТЕЛИ

2015г.

4 850 025,0
Постъпили
приходи общо (хил. лв.)
4 798 107,4
Приходи от
осигурителни
вноски
(хил.лв.)
52 872,4
Неданъчни
приходи (хил.
лв.) в т.ч.
5 976,3
- Приходи и
доходи
от
собственост
18 055,5
- Глоби,
санкции,
наказателни
лихви
28 840,6
- Други
приходи

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

Изменение
2019/2018

5 238 070,7 6 023 047,0 6 893 353,2

7 739 220,7

12,27%

5 064 900,7 5 914 007,3 6 772 399,8

7 559 866,3

11,63%

174 227,0

110 087,2

121 979,6

180 418,0

47,9%

6 296,1

6 294,6

6 115,8

6 174,3

1%

22 801,7

26 822,2

22 771,8

24 584,8

7,96%

145 129,2

76 970,4

93 092,1

149 658,9

60,8%

Източник: Фискален съвет по данни на НОИ

През 2019г. са постъпили 845,9 млн. лв. повече приходи в сравнение с
предходната година. Увеличението е с 12,27%, което се дължи основно на ръста
на осигурителните приходи. Приходите от осигурителни вноски за 2019 г.
бележат ръст от 11,63% в сравнение с предходната година, а неданъчните
приходи нарастват с 48%. Разходите в КБДОО за периода от 2015 до 2019 г. са
представени в Табл. 6.
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Таблица 6 Отчет на разходите в КБДОО
ПОКАЗАТЕЛИ

2015г.

Разходи за пенсии (хил.
лв.)
Разходи за социални
помощи и обезщетения
(хил. лв.)
Разходи за програми,
дейности и служби по
социално осигуряване,
подпомагане и заетост
(хил. лв.)

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

Изменение
2019/2018

8 445
512,1

8 736 973,4

9 008 228,1

9 456 510,2

9 861 158

4,28%

1 250
125,2

1 381 315,0

1 473 903,3

1 612 140,4

1 674 606

3,87%

66 241,0

69 702,0

76 459,4

110 138,3

120 611

9,5%

Източник: Фискален съвет по данни на НОИ

Разходите за пенсии се увеличават в номинален размер всяка година.
Отчетените разходи за пенсии за 2019г. са 9 861,2 млн. лв., което е с 4,28% или с
405 млн. лв. повече в сравнение с 2018г. Тъй като броят на пенсионерите
намалява от 2016г. насам, това се отразява в увеличение на средния размер на
пенсията с 5,2% през 2019г. В структурата на разходите на ДОО разходите за
пенсии са 84,6%, като разходите за обезщетения и помощи достигат до 14,4%.
Запазва се тенденцията за намаление на дела на разходите за пенсии от БВП като
през 2019 г. той достига до 8,3%. Този процес не е много добър знак и може да
означава, че протичат процеси на реално обедняване на хората, разчитащи на
пенсионен доход.
Фиг. 1 Разходи за пенсии като дял от БВП
10,00%

9,67%

9,46%

9,22%

9,00%

8,81%

8,62%

2017

2018

8,31%

8,00%
7,00%
6,00%
2014

2015

2016

2019

Източник: Фискален съвет по данни на НОИ

Проследяването на промяната в средния размер на пенсиите показва, че той
се увеличава в номинално изражение през 2019г. и достигна до 383 лв., при
среден размер за 2018 г. 364 лв. т.е. номиналното нарастване е с 5,2 %. Това
означава, че при средногодишен хармонизиран индекс на потребителските цени
от 2,5% за 2019г., е налице реално нарастване в рамките на 2,6%. Влияние върху
това оказват увеличаването на максималния размер на пенсията от 1.07.2019г. от
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910 лв. на 1200 лв., както и осъвременяването на пенсиите с 5,7% от същата дата.
Влияние в посока намаляване на средния размер на пенсията оказва служебното
прекратяване на 334 573 социални пенсии за инвалидност, изплащани в 25процентен размер.
Табл. 7 Среден размер на пенсиите по години (в лв.)

Среден размер
на всички
пенсии
*По ЗБДОО

2013

2014

2015

2016

294

308

320

331,6

2017
345,6

2018
364

2019* 2019
386,3

383

2019/
2018
5,2%

Източник Фискален съвет по данни на НОИ

Брутният и нетният коефициенти на заместване на дохода намаляват през
2019 г. съответно с 2,1 пр. п. и 2,8 пр. п. и достигат равнища от 50,0% и 38,8%,
което се обяснява с по-ниския ръст на средната пенсия спрямо ръста на средния
осигурителен доход през 2019.
Забавя се темпът на растеж на разходите за социални помощи – от 9,38% през
2018г. до 3,87% през 2019г. Най-голям дял в структурата на разходите за социални
помощи заемат обезщетенията за временна неработоспособност поради общо
заболяване, следвани от тези за майчинство. Обезщетенията за безработица формират
¼ от тези разходи. Структурата е показана на фигурата по-долу:
Фиг. 2 Структура на разходите за социални помощи и обезщетения през 2019г.
0%

1%
временна неработоспособност

25%

трудова злополука и професионална
болест
бременност и раждане

36%

10%

гледане на дете
27%

1%

безработица

Източник: Фискален съвет по данни на НОИ

За първи път през последните 5 години се наблюдава спад в броя на дните,
ползвани за временна неработоспособност поради общо заболяване. За 2019г.
дните, за които се изплащат обезщетения, достигат до 20 162 хиляди дни.
Отчетът обаче показва значителен ръст спрямо заплануваните в ЗБДОО с 14,9%.
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Табл. 8 Временна неработоспособност „Общо заболяване“
2015
2016
2017
2018
2019
изплатени работни
дни хил. дни
изплатени средства
хил. лв.
Среднодневно
обезщетение, лв.

2019/
2018

15 344

16 602

20 145

20 580

20 162

-2,%

390 822

445 920

508 820

556 958

596 735

7,14%

25,47

26,86

25,26

27,06
29,6
9,38%
Източник: ФС, по данни на НОИ

Темпът на нарастване на средствата, които се отделят за изплащане на
обезщетения, се забавя от 10% миналата година до 7% през 2019г. Намалява
броят на изплатените дни с 418 хил. дни, което е спад от 2%. Изглежда
препоръката на Фискалния съвет относно контрол върху дейността на
болничните листове от страна на НОИ вече дава резултати.

Отчет на трансфера от централния бюджет в
бюджета на ДОО
За отчетната 2019 г. бюджетът на ДОО е получил трансфер от държавния
бюджет в размер на 3 931 563 хил. лв. при първоначално планиран размер от
4 231 662 хил. лв. По-доброто изпълнение на приходната част води до намаляване
на необходимия трансфер със 7,27% или с 307 млн. лв. Спрямо 2018г. трансферът
намалява с 368 260 хил. лв., което спад от 8,6%.

Изводи и препоръки
1. Събраните приходи от осигурителни вноски са преизпълнени с 1,16% и
възлизат на 7 559,9 млн. лв., а спрямо 2018г. бележат ръст от 11,63% в
номинално изражение. Това се дължи предимно на увеличението на средния
осигурителен доход (с 10,9%), докато нарастването в броя на осигурените лица
е минимално (0,14%). Ниският ръст в броя на осигурените лица изглежда
необясним на фона на данните за увеличаващата се заетост и достигане на
исторически ниски нива на безработица. По данни от Конвергентната програма
броят на заетите лица през 2019г. е ускорил темпа си на нарастване до 0,3%.
2. Продължава положителната тенденция от последните няколко години по
отношение на намаляването на трансфера от централния/държавния бюджет
за покриване на недостига от средства за осигурителната система.
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3. Разходите за пенсии продължават да намаляват като дял от БВП - през 2019 г.
той спада до 8,3%.
4. Запазва се положителната тенденция за увеличаване на средния размер на
пенсиите в номинално изражение. През 2019г. той достигна до 383 лв., при
среден размер за 2018 г. – 364 лв. т.е. номинално нарастване с 5,2 %.
5. Брутният и нетният коефициенти на заместване на дохода намаляват и през
2019 г. съответно с 2,1 пр. п. и 2,8 пр. п. и достигат равнища от 50,0% и 38,8%.
6. За първи път през последните 5 години се наблюдава спад в броя на дните,
ползвани за временна неработоспособност поради общо заболяване. Темпът на
нарастване на средствата, които се отделят за изплащане на обезщетения, се
забавя от 10% миналата година до 7% през 2019г. Изглежда препоръката на
Фискалния съвет относно контрол върху дейността на болничните листове от
страна на НОИ вече дава резултати.
7. Фискалният съвет препоръчва да се обърне по-сериозно внимание на
планирането на разходите за социални помощи и обезщетения с цел да се
минимизират отклоненията между бюджетни и отчетни стойности.

Заключение
Предоставеният от Националния осигурителен институт Отчет за
изпълнението на бюджета на ДОО за 2019г. е изготвен в съответствие с
утвърдената структура и съдържание, които осигуряват необходимата
информация за планираните и отчетените приходи, разходи и трансфери. От
него става ясно, че изпълнението на бюджета следва предварително
одобрения план със Закона за бюджета на ДОО за 2019г. и не се наблюдават
значителни отклонения.
С оглед гореизложеното Фискалният съвет съгласува Отчет за
изпълнението на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване
за 2019 г.
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Становище относно Законопроект за изменение и
допълнение на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2020 година
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 наблюдава спазването на числовите фискални
правила и да изготвя мотивирано становище и препоръки относно стратегически
документи на Министерския съвет, относими към спазването на числовите
фискални правила.
Становището е изготвено от Фискалния съвет по собствена инициатива и в
изпълнение на законовите задължения на институцията във връзка с Решение №
401 от 18.06.2020 г. на Министерски съвет, с което е одобрен проект на Закон за
изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България
за 2020 г.(ЗИД на ЗДБРБ за 2020 г.). Това е второто изменение на държавния
бюджет (след приетото през април), което се налага във връзка с преодоляване на
безпрецедентната криза, възникнала вследствие на коронавирусната пандемия.
Проектът на ЗИД на ЗДБРБ за 2020 г. предлага следните промени:


Министерският съвет може да издава държавни гаранции, като
сключи

споразумение

за

гаранция

при

първо

поискване

с

Европейската инвестиционна банка във връзка със Споразумението за
принос между Република България и Европейската инвестиционна
банка по отношение на Паневропейския гаранционен фонд в отговор
на COVID-19 в размер до левовата равностойност на 51 251 027,24
евро.


Министерският съвет може да издава

държавни гаранции, като

сключи Споразумение за гаранция с Европейската комисия съгласно
чл. 11 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета от 19 май 2020 година за
създаване на Европейски инструмент за временна подкрепа с цел
смекчаване

на

рисковете

от

безработица

при

извънредни

обстоятелства (SURE) вследствие на избухването на COVID-19 (ОВ, L
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159 от 20 май 2020 г.) в размер до левовата равностойност на 107 466
500 евро.
Изменението се състои в повишаване на максималния размер на държавните
гаранции, които Министерски съвет може да поеме, с 310,1 млн. лв. (20,2%).
Предложеният проект на ЗИД на ЗДБРБ за 2020 г. няма пряко отношение към
основните бюджетни параметри и наблюдаваните числови фискални правила.
Необходимостта от промените по държавния бюджет е мотивирана от
създаването на два инструмента на ниво Европейски съюз (ЕС) в отговор на
пандемията от COVID-19 – Европейския инструмент за временна подкрепа с цел
смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE)
вследствие на избухването на COVID-19 и Паневропейския гаранционен фонд.
Споразуменията по двата инструмента следва да бъдат ратифицирани от
Народното събрание на Република България.
Инструментът SURE е утвърден чрез Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета от
19 май 2020 година. Съгласно гаранционното споразумение в чл. 11, България
следва да поеме задължение при поискване да предостави безвъзвратни и
безусловни гаранции в максимален размер от 210,2 млн. лв. (107,5 млн. евро) от
гаранциите в ЕС в общ размер от 25 млрд. евро. Размерът на гаранцията е
определен пропорционално на относителния дял на брутния национален доход
на всяка държава в този на ЕС.
Създаването

на

Паневропейски

гаранционен

фонд

е

одобрено

от

Европейския съвет на 23 април 2020 г. Приносът на всяка държава към него е под
формата на неотменими, безусловни гаранции при първо поискване. Неговият
размер е пропорционален спрямо дела на държавата членка в капитала на
Европейската инвестиционна банка. Делът на България в капитала на ЕИБ е в
размер 0,21% и съответно гаранцията, която ще се предостави от България на
Паневропейския гаранционен фонд, е в размер 100,2 млн. лева (51,3 млн. евро).
Фискалният съвет счита, че участието на България в двата инструмента ще
допринесе за преодоляване на неблагоприятните социално-икономически
последици, причинени от коронавирусната пандемия. Предвид негативните
тенденции и влошаването на обстоятелствата спрямо мотивите за предходната
актуализация на държавния бюджет, Съветът е на мнение, че е необходимо
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актуализиране и на основните бюджетни параметри – приходи, разходи, дълг,
салдо. Те обаче не са взети предвид в настоящия ЗИД на ЗДБРБ за 2020 г., поради
което вероятно ще се наложи последваща (трета) актуализация в рамките на
годината.
Фискалният съвет съгласува Законопроекта за изменение и допълнение на
Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година.
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Позиция на Фискалния съвет на България относно
приемането на България във Валутен механизъм II
(ERM II) и Европейския банков съюз
Присъединяването на България към Валутен механизъм II (ERM II) и
Европейския банков съюз е забележително постижение и последна стъпка към
приемането на държавата ни в еврозоната и въвеждането на единната европейска
парична единица у нас. Този успех е плод на дългогодишни усилия на
Министерски съвет, Министерство на финансите и Българска народна банка и е
естествен ход в развитието на страната като държава членка на Европейския
съюз.
В края на 1995 г. България подава официално своята молба за членство в
Европейския съюз. През 2004 г. Българска народна банка и Министерски съвет на
Република България подписват Стратегия за политиката и ангажиментите, които
ще бъдат следвани в процеса на въвеждане на еврото в Република България. През
2005 г. България подписва Договора за присъединяване към Европейския съюз,
като поема ангажимент за въвеждане на единната парична единица. От 2007 г.
страната ни е член на Европейския съюз. През 2018 г. са приети план и мерки за
присъединяване към Валутен механизъм II и Европейския банков съюз – като
последен етап от приемането на

държавата в еврозоната, а през 2020 г. е

подадена официално молбата за членство в тях. Считано от 13-ти юли, България е
член на Валутен механизъм II, като при присъединяването е приет курс от
1,95583 лв. за евро, установен чрез функциониращия у нас паричен съвет. От
началото на октомври 2020 г. надзорът над значимите банки у нас преминава в
правомощията на Европейската централна банка.
Последователната политика, свързана с европейската интеграция на
България и с успешния процес на конвергенция, ясно очертава устойчивия път,
следван през годините. Фискалният съвет разглежда приемането на страната във
Валутен механизъм II (ERM II) и Европейския банков съюз за съществен успех.
Фискалният съвет счита, че въпреки настоящата криза, България е в добра
позиция да изпълнява критериите за членство през следващите години, така че
присъединяването на страната към еврозоната да се случи в кратки срокове.
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Настоящите условия в икономически план извеждат значимостта на
европейската солидарност за преодоляването на кризата. Фискалният съвет
счита, че присъединяването на България към еврозоната значително ще подобри
инвестиционния климат и бизнес средата, ще повиши стабилността на
финансовия сектор и ще доведе до повишаване на жизнения стандарт на
населението.
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Становище относно Отчет за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за 2019
г. и Годишен отчет за състоянието на държавния и
държавногарантирания дълг към 31.12.2019 г.
Съгласно Закона за Фискален съвет и автоматични корективни механизми
(ЗФСАКМ) Фискалният съвет на България изготвя мотивирани становища по
стратегически документи, относими към спазването на числовите фискални
правила. Сред тези документи са:
1) Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019
г.;
2) Доклад по отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република
България за 2019 г.;
3) Годишен
отчет
за
състоянието
на
държавния
дълг
и
държавногарантирания дълг към 31.12.2019 г.;
4) Годишен доклад и отчет за дейността на държавния фонд за гарантиране
на устойчивостта на държавната пенсионна система за 2019 г.
Дейността по фискално наблюдение предполага анализ и оценка на основни
бюджетни и отчетни документи и прогнози, изготвяни от Министерството на
финансите,

и

мотивиране

на

определени

коригиращи

действия

при

необходимост. ЗФСАКМ изисква дейността на Фискалния съвет да се базира на
принципите на независимост, публичност, обективност и прозрачност.
В изпълнение на своите задължения съгласно чл. 6., ал. 1. от ЗФСАКМ
Фискалният съвет изготвя настоящото становище. Освен изпълнение на
задълженията на закона, чрез него Фискалният съвет има за цел да допринесе за
разширяване на обхвата на фискална информация и бюджетния анализ.
Споделянето на информация, анализи и идеи подпомага властите да предприемат
ефективни решения, които се отнасят до въздействие върху икономиката и
икономическия цикъл. Целта на настоящия документ е насочена и към повишаване
на информираността на българското общество и европейските партньори за
фискалното управление на страната и към повишаване на качеството на
бюджетната процедура.
Всички становища, оценки, заключения и препоръки се базират върху
независима и професионална експертиза въз основа на публично достъпни
документи на национални институции и международни организации, сред които
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са: Министерство на финансите на Република България, Българска народна банка,
Национален статистически институт, Европейската комисия, Световната банка,
Международния валутен фонд, Организация за икономическо сътрудничество и
развитие и др.

Оценка на основните макроикономически
показатели през 2019 г.
БВП на България през 2019 г. достига 118 669 млн. лв., което представлява
номинален растеж от 8,2% спрямо 2018 г. (при 6,8% номинален растеж година порано – през 2018 г. спрямо 2017 г.). Заложеният номинален размер в АСБП 20192021 при приемането на ЗДБРБ за 2019 г. е на стойност 116 412 млн. лв., т.е. при
прогнозните данни се наблюдава подценяване в номиналното изражение от
близо 2%. В АСБП 2020-2022 – при приемането на ЗДБРБ за 2020 г., е заложен
номинален размер на БВП за 2019 г. на стойност 118 625 млн. лв., при която не се
наблюдава съществено отклонение от отчетните данни.
През 2019 г. реалният растеж се ускорява до 3,4% спрямо 3,1% година порано – през 2018 г. спрямо 2017 г. (Табл. 1). Това явление у нас се наблюдава на
фона на забавяне на световната икономика. Водещ фактор, обуславящ растежа на
българската икономика, остава потреблението, докато при инвестициите се
наблюдава забавяне спрямо 2018 г.
Табл. 1. Очакван и отчетен реален растеж на БВП на годишна база за 2018-2019 г.
Прогноза
за 2018 г.2

Отчет за
2018 г.3

България

3,9%

ЕС 28

2,8%

Откл.
(пр.п.)

Откл.
(%)

Прогноза
за 2019 г.4

Отчет за
2019 г.2

Откл.
(пр.п.)

Откл.
(%)

3,1%

-0,8 -20,5%

3,7%

3,4%

-0,3

-8,1%

2,0%

-0,8 -28,6%

2,0%

1,5%

-0,5

-25,0%

Източник: ФС, по данни на МФ

Прогнозните стойности в Табл. 1. са посочените в АСБП 2018-2020 и АСБП
2019-2021, тъй като в тях са представени мотивите към държавния бюджет
съответно за 2018 г. и 2019 г. Докато през 2018 г. отклонението между

АСБП 2018-2020 при приемане на ЗДБРБ за 2018 г.
Доклад по отчета на ДБ на РБ 2019
4 АСБП 2019-2021 при приемане на ЗДБРБ за 2019 г.
2
3
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прогнозата при приемането на Закона за държавния бюджет на Република
България и отчета за изпълнението му е значително, то неговото ниво се
подобрява през 2019 г. Въпреки това при съпоставянето на отчета с прогнозата
се наблюдава подценяване на номиналния размер на БВП и надценяване на
реалния растеж. Неточното прогнозиране на растежа оказва силно влияние върху
планирането и отчитането на приходите и разходите, като въздейства върху
изпълнението им както в номинална стойност, така и спрямо дела от БВП.
След забавянето на износа през 2018 г. той поддържа близки нива на растеж
и през 2019 г. Нетният износ има отрицателен принос през 2019 г. – поради
увеличаване на вноса, вследствие на повишеното търсене у нас, но той е по-нисък
спрямо предходната година.
Средногодишната инфлация през 2019 г. поддържа близки нива до тези от
предходната година. Повишаването ѝ е ограничено вследствие на понижаването
на цените на суровините. Към края на годината обаче инфлацията се ускорява до
3,1% при 2,3% в края на 2018 г. Такова ускоряване при ниски цени на
суровините предпоставя риск за България с оглед стабилността на цените
като критерий за конвергентност при присъединяването на страната към
еврозоната.
В световен план се наблюдават редица негативни явления, които не са с
неочакван характер, а продължават тенденцията от предходните години.
Проблемите в търговските отношения между САЩ и Китай продължават през
2019 г. Обезценяването на турската валута също продължава. Икономиката на
Русия е засегната от ограничаването на нефтопроизводството. В Европа се
запазва несигурността, породена от въпросите, свързани с Брекзит, които остават
нерешени и през 2019 г. Продължава чувствителното забавяне на реалния растеж
както в ЕС28 (1,5% за 2019 г. спрямо 2,0% за 2018 г.), така и в Еврозоната (1,2% за
2019 г. спрямо 1,9% за 2018 г.).
През 2019 г. се запазват утвърдените тенденции от последните години на
пазара на труда. Коефициентите на заетост и на икономическа активност на
трудоспособното население (15-64 г.) се повишават до 70,1% и 73,2%, а
безработицата спада до 4,2% – исторически рекордни стойности за всеки от
показателите. Макар тази тенденция да се разглежда като положителна, не следва
да се пренебрегват обстоятелствата, свързани с негативното развитие на
демографската структура, които имат отражение върху тези коефициенти. В
допълнение се увеличава и рискът от прегряване на пазара на труда.
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Обикновено той се обуславя и от изпреварващ темп на нарастване на
компенсация на един нает спрямо нарастването при производителността на
труда, какъвто се наблюдава през предходни периоди. През 2019 г. темпът на
компенсация на един нает се ускорява до 6,1% (спрямо 5,6% спрямо за 2018 г.), но
остава далеч от нивото от 10,5%, реализирано през 2017 г. Този темп остава под
номиналния растеж от 7,8% на производителността на труда в икономиката.

Анализ на измененията при показателите в
Консолидираната фискална програма
Изменението на приходите, разходите и дефицита в КФП по години за
периода от 2014 г. до 2019 г., в абсолютна стойност и като процент от БВП, е
представено в Табл. 2. и Табл. 3.
Табл. 2. Приходи, разходи и дефицит по КФП (в млн.лв.) за периода 2014-2019 г.

Приходи и разходи по
КФП (млн. лв.)
Приходи и помощи

2014

2015

2016

2017

2018

2019

29 409.1

32 199.5

33 959.4

35 316.6

39 650.9

44 048.6

Данъчни приходи

23 027.8

24 855.6

26 902.7

29 581.3

32 235.6

35 280.6

Неданъчни приходи

3 460,0

3 697,1

4 150,1

4 214.6

5 302.3

6 303.3

Помощи

2 921.4

3 647.7

2 906.6

1 520,6

2 113,0

2 464.7

32 482.0

34 684.8

32 494.3

34 471.1

39 515.8

45 201.0

579.9

698.3

734.3

792.4

688.2

648.8

Нелихвени разходи

31 902.2

33 986.5

31 760.0

33 678.5

38 827.6

44 552.2

Първично салдо

-2 493.1

-1 786.9

2 199.4

1 638.0

823.3

-503.6

Касов дефицит
(-)/излишък(+)
Държавен и държавногарантиран дълг

-3 072.9

-2 485.2

1 465.1

845.6

135.1

-1 152.4

22 756.3

23 300.4

27 424.3

25 530.8

23 942.1

23 755.3

Общо разходи
Лихвени разходи

Източник: ФС, по данни на МФ
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Табл. 3. Приходи, разходи и дефицит по КФП (в % от БВП) за периода 2014-2019 г.

Приходи и разходи по КФП
(% от БВП)
Приходи и помощи

2014

2015

2016

2017

2018

2019

35.2

36.4

36.1

35.0

36.1

37.1

27.5

28.1

28.6

29.3

29.4

29.7

Неданъчни приходи

4.1

4.2

4.4

4.2

4.8

5.3

Помощи

3,5

4,1

3,1

1,5

1.9

2.1

38.8

39.2

34.5

34.1

36.0

38.1

0.7

0.8

0.8

0.8

0.6

0.5

Нелихвени разходи

38.1

38.4

33.7

33.3

35.4

37.6

Първично салдо

- 3.0

- 2.0

2.3

1.6

0.8

-0.4

Касов дефицит
(-)/излишък (+)

- 3.7

- 2.8

1.6

0.84

0.12

-0.97

Данъчни приходи

Общо разходи
Лихвени разходи

Източник ФС, по данни на МФ

От Табл. 2. се установява, че приходите нарастват постоянно през
последните шест години в абсолютно изражение. Но в Табл. 3. се вижда, че като
дял от БВП варират между 35% и 37%. Спрямо предходната година с 1 пр. п. се
увеличават приходите като дял от БВП през 2019 г. и достигат 37,1%, което е найвисоката стойност за последните шест години. Данъчните приходи постоянно
нарастват като дял от БВП и достигат вече 29,7%.
Неданъчните приходи също увеличават дела си в БВП, който вече е над 5%.
Приходите от помощи варират между 1.5% и 4% като дават индикация за
темповете на усвояване на средствата от ЕС. През 2019г. те са малко над 2% от
БВП, което е ниска стойност за предпоследната година от програмния период
2014-2020 г. В Табл. 4 са представени приходите по КФП през 2019 г. От данните
се установява, че те се увеличават значително спрямо предходната 2018 г. – в
абсолютна сума с 4,4 млрд. лв. или с 11%, и вече са над 44 млрд. лв. След три
поредни години с положително салдо по КФП, 2019г. приключва с дефицит в
размер на 1,1 млрд. лв. (1% от БВП).
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Табл. 4. Изменение на приходите по КФП през 2019 г. спрямо 2018 г.

КОНСОЛИДИРАН ДЪРЖАВЕН
БЮДЖЕТ (млн. лв.)

Отчет
2018

Отчет
2019

Изменение
(млн.лв.)

Изменение
(%)

Приходи и помощи

39 650,9

44 048,6

4 397,7

11,09%

Данъчни приходи
Преки данъци
Данъци върху печалбата
Данък върху доходите на
физическите лица
Социално и здравноосигурителни вноски
Косвени данъци
Данък върху добавената
стойност
Акцизи и пътна такса
Мита и митнически такси
Други данъци
Данък върху
застрахователните премии

32 235,6
15 590,8
2 464,5
3 668,0

35 280,6
17 261,8
2 695,2
4 019,7

3 045,0
1 671,0
230,7
351,7

9,45%
10,72%
9,36%
9,59%

9 458,3

10 546,9

1 088,6

11,52%

15 531,0
10 064,0

16 847,7
11 086,1

1 316,7
1 022,1

8,48%
10,16%

5 203,2
226,2
1 113,8
37,6

5 486,0
230,9
1 171,1
44.7

282,8
4,7
57,3
7,1

5,44%
2,08%
5,14%
18,88%

Неданъчни приходи

5 302,3

6 303,1

1 001,0

18,88%

Помощи

2 113,0

2 464,7

351,7

16,64%

Източник: ФС по данни на МФ

Данните в Табл. 4 показват, че събрани 3 млрд. лв. повече данъчни приходи
през 2019 г. спрямо 2018 г. Ръстът в данъчните приходи е 9.45% през 2019г., при
8.2% номинален растеж на БВП. Това показва, че приходната политика на
правителството по отношение на данъците и осигуровките е довела до
повишаване на данъчната тежест от 29,4% през 2018 г. до 29,7% от БВП.
Предпоставка

за

повишаването

на

данъчните

приходи

е

възходящото

икономическо развитие, но в същото време частичен ефект вероятно имат и
мерките за повишаване на събираемостта на приходите, тъй като темпът на ръст
на приходите надвишава ръста на БВП.
От данните в Табл. 4 се вижда, че увеличение има при всички видове
приходи, но при преките данъци то е по-голямо отколкото при косвените. Така
косвените данъци запазват своя дял от 14,2% в данъчната тежест, а преките
данъци и осигуровките го увеличават съответно с 0,1 и 0,2 пр. п.
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Най-голям принос за това увеличение има ръстът на приходите от социалноосигурителни вноски (11,5%), което се дължи основно на увеличаване на средния
осигурителен доход с 10,8% (дискреционната мярка за увеличаване на
максималния осигурителен доход от 2 600 лв. на 3 000 лв. и на минималните
осигурителни прагове за самоосигуряващи се лица и земеделски стопани), докато
в броя на осигурените лица се отбелязва незначителен ръст от 0,14%. С
10% се увеличават и приходите от данък върху доходите на физическите
лица, за което влияние оказва растящата заетост и увеличаването на заплатите в
бюджетната сфера. При корпоративния данък увеличението също е над 9%. При
косвените данъци най-голям ръст има при данъка върху застрахователните
премии, а именно 19%, но в абсолютно изражение приходите от него не са
значителни. От ДДС са събрани 1 млрд. лв. повече от 2018 г. (ръст от 10%), а
приходите от акцизи са с 283 млн. лв. повече (или 5% ръст).
Мерките на правителството за повишаване на събираемостта на данъчните
приходи със сигурност дават резултат, но без детайлна информация за данъчните
основи по видове данъци не е възможно да се оцени каква част от ръста на
данъчните приходи се дължи на тези мерки.
Неданъчните приходи нарастват в номинално изражение с 1 млрд. лв. (19%
ръст спрямо 2018 г.). Така техният дял в БВП се увеличава с 0,5 пр.п. и достига
5.3%. Като основен фактор са посочени промените в Закона за енергетиката от
средата на 2018 г. и създаването на Фонд Сигурност на електроенергийната
система.
Приходите от помощи и дарения също нарастват в сравнение с предходната
година, но със забавен темп – през 2018 г. усвояването на еврофондовете се
ускорява с приблизително 40%, но през 2019г. ръстът е само със 17%, което не е
добър знак в края на програмния период. Делът им в БВП остава нисък –
увеличава се от 1,9% до 2,1%.
Разходите по КФП през 2019 г. се увеличават спрямо предходната 2018 г. – в
абсолютна сума с 5 685,2 млн. лв. или с 14,4%, като достигат 45 201 млн. лв. (Табл. 5).
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Табл. 5. Изменение на разходите по КФП през 2019 г. спрямо 2018 г.

КОНСОЛИДИРАН ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ
(млн. лв.)

Отчет
2018

Отчет
2019

Изменение
(млн.лв.)

Изменение
(%)

Общо разходи , вкл. вноска в ЕС
Общо разходи, без вноска в ЕС

39 515,8
38 432,4

45 201,0
44 007,9

5 685,2
5 575,5

14,39%
14,51%

Текущи разходи
Текущи нелихвени разходи

33 052,2
32 364,0

36 402,7
35 753,9

3 350,5
3 389,9

10,14%
10,47%

Персонал
Издръжка
Субсидии
Лихви
Външни лихви
Вътрешни лихви
Социално осигуряване, подпомагане и
грижи

8 783,3
4 517,1
2 990,1
688,2
447,1
241,1
16 073,5

10 042,2
4 649,2
3 813,3
648,8
445,0
203,8
17 249,2

1 258,9
132,1
823,2
-39,4
-2,1
-37,3
1 175,7

14,33%
2,93%
27,53%
-5,73%
-0,47%
-15,47%
7,31%

Капиталови разходи и приръст на
държавния резерв

5 380,2

7 605,2

2 225,0

41,36%

Вноска в общия бюджет на ЕС

1 083,4

1 193,1

109,7

10,13%

Източник: ФС, по данни на МФ

Разходите за втора поредна година се увеличават с над 14% и през 2019 г.
достигат 45.2 млрд. лв. (в абсолютна сума увеличението е с 5 685 млн. лв. спрямо
2018 г., като 40% от тях са за капиталови разходи). Темпът на ръст на разходите
отново изпреварва ръста на приходите (11%) и на номиналния растеж на БВП
(8.2%). Делът на разходите в БВП се увеличава с над 2 пр.п. - от 36% през 2018 г.
до 38,1% през 2019 г.
Увеличение се наблюдава при всички разходи с изключение на лихвените,
които намаляват общо с 5,7% (спадът се дължи основно на вътрешните лихви).
Прави впечатление изменението в капиталовите разходи, които се увеличават
с 4 пъти по бърз темп от този на текущите разходи - над 40% на годишна
база. Увеличението на капиталовите разходи е свързано основно с транспортни
инфраструктурни проекти (изграждането на нови участъци от АМ “Хемус” и АМ
„Европа“, както и за ремонти на съоръжения на АМ „Тракия“, АМ „Хемус“ и др.) и
инвестиционни проекти в сферата на отбраната.
На второ място по относителен ръст са разходите за субсидии с 27%. При
субсидиите нарастването спрямо 2018 г. се дължи на разходите, свързани с
промените в Закона за енергетиката.
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Разходите за персонал също растат с по-бърз темп от този на БВП, при което
техния дял се увеличава от 8% на 8,5%. Предпоставка за това увеличение са
предприетите мерки в политиката по доходите, а именно увеличаване на
заплатите в бюджетната сфера с 10% и възнагражденията на педагогическия
персонал с 20%.

Анализ на изпълнението на Консолидираната
фискална програма през 2019 г.
Фискалната 2019 г. се характеризира със слабо преизпълнение на
приходната част, докато в разходната част се реализира по-съществено
неизпълнение, което е и причината за по-ниския от планирания дефицит.
Фискалната позиция на страната ни се влошава спрямо 2018 г. когато салдото по
КФП беше положително в размер на 135 млн. лв.
Размерът на фискалният резерв към 31.12.2019 г. е 8,8 млрд. лв., което
надхвърля определения по чл. 67 на ЗДБРБ за 2019 г. минимален размер от 4,5
млрд. лв., но намалява спрямо 2018 г. с 560 млн. лв.
Табл. 6. Изпълнение на приходите по КФП през 2019 г.

КОНСОЛИДИРАН ДЪРЖАВЕН
БЮДЖЕТ (млн.лв.)

План Актуал.
2019
План
2019

Отчет Отклонение,
2019
млн. лв.

Отклонение,
%

Приходи и помощи

43 857,0 43 857,0

44 048,6

191,6

0,4%

Данъчни приходи

34 546,1 34 546,1

35 280,6

734,5

2,1%

Преки данъци

16 939,2 16 939,2

17 261,8

322,6

1,9%

Данъци върху печалбата

2 675,9

2 675,9

2 695,2

19,3

0,7%

Данък върху доходите на
физическите лица
Социално и здравноосигурителни вноски
Косвени данъци

3 884,0

3 884,0

4 019,7

135,7

3,5%

10 379,3 10 379,3

10 546,9

167,6

1,6%

16 437,3 16 437,3

16 847,7

410,4

2,5%

10 830,0 10 830,0

11 086,1

256,1

2,4%

Данък върху добавената
стойност
Акцизи и пътна такса
Мита и митнически такси
Други данъци

5 330,7

5 330,7

5 486,0

155,3

2,9%

236,9

236,9

230,9

-6,0

-2,5%

1 169,6

1 169,6

1 171,1

1,5

0,1%
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Данък върху
застрахователните премии

39,7

39,7

44,7

5,0

12,6%

Неданъчни приходи

6 627,6

6 627,6

6 303,3

-324,3

-4,9%

Помощи

2 683,3

2 683,3

2 464,7

-218,6

-8,1%

Източник: ФС по данни на МФ

От данните в Табл. 6. се вижда, че през 2019 г. са събрани 191,6 млн. лв.
повече приходи от планираните. Преизпълнението представлява 0,4% спрямо
плана. Това показва, че планирането на приходната част през 2019 г. се е
подобрило значително (и то най-вече при преките данъци), тъй като през 2018 г.
отклонението беше в рамките на +3,8%. Приходите от ДДФЛ са преизпълнени с
3,5%, а през 2018 г. бяха преизпълнени с над 8%, а при социалните осигуровки
преизпълнението намалява от 3,6% през 2018 г. до 1,6% през 2019 г. При
здравните осигурителни вноски по бюджета на НЗОК преизпълнението е поголямо – 2,9%, а социалните осигурителни вноски по бюджета на ДОО са
преизпълнени с 1,2%.
Отчетените данъчни приходи са със 734 млн. лв. повече от планираните, но
като дял от БВП те се увеличават съвсем минимално – от 29,68% по план при БВП
в размер на 116 412 млн. лв. на 29,73% по отчет при БВП в размер на 118 669 млн.
лв., т.е. с 0,05 пр. п. Това означава, че преизпълнението на данъчните приходи се
дължи предимно на по-високия от очаквания номинален размер на БВП.
При отделните компоненти отклонението е различно, но най-съществено е
при помощите, при неданъчните приходи и при някои данъци като ДДФЛ. При
неданъчните приходи са събрани 324 млн. лв. по-малко – отклонение от плана с
-4,9%. Основната причина е, че не стартира тол системата и не постъпиха
очакваните 215 млн. лв. приходи от тол такси.
Неизпълнение се отчита и при помощите в рамките на 8%, което означава,
че очакванията са били за по-добро усвояване на средствата от ЕС. Въпреки, че
номиналният размер на помощите е по-висок от този през 2018 г., темпото на
ускоряване в усвояването се забавя съществено през 2019 г., което е
тревожно с оглед наближаващия край на програмния период 2014-2020 г.
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Табл. 7. Изпълнение на разходите по КФП през 2019 г.

КОНСОЛИДИРАН ДЪРЖАВЕН
БЮДЖЕТ (млн.лв.)
Общо разходи , вкл. вноска в
ЕС
Общо разходи, без вноска в ЕС
Текущи разходи
Текущи нелихвени разходи
Персонал
Издръжка
Субсидии
за нефинансови
предприятия и организации с
нестоп. цел
за финансови институции
за осъществяване на
здравна дейност и медиц.
помощ
Лихви
Външни лихви
Вътрешни лихви
Социално осигуряване,
подпомагане и грижи
Капиталови разходи и
прираст на държавния резерв
Вноска в общия бюджет на ЕС

План
2019

Актуал.
Отчет
План
2019
2019
44 456,8 46 289,6 45 201,0

Отклонение,
млн.лв.
-1 088,6

Отклонение
%
-2,3%

43 174,7 45 007,5 44 007,9

-999,6

-2,2%

36 453,7 36 453,7 36 402,7
35 784,5 35 784,5 35 753,9

-51,0
-30,6

-0,14%
-0,08%

585,8
-337,8
-123,7
-172,8

6,2%
-6,77%
-3,14%
-4,5%

0,4
170,0

0,4
48,7

40%

669,2
669,2
648,8
455,9
455,9
445,0
213,3
213,3
203,8
17 395,1 17 395,1 17 249,2

-20,4
-10,9
-9,5
-145,9

-3,0%
-2,4%
-4,5%
-0,8%

-948,6

-11,1%

-89,0

-6,9%

9 456,4
4 987,0
3 937,0
3 815,7

9 456,4 10 042,2
4 987,0 4 649,2
3 937,0 3 813,3
3 815,7 3 642,9

0
121,3

0
121,3

6 721,0

8 553,8

7 605,2

1 282,1

1 282,1

1 193,1

Източник: ФС по данни на МФ

Изпълнението на разходите е 97,6%, спрямо актуализирания разчет за
2019г. Неизпълнение е отчетено при всички разходи, с изключение на разходите
за персонал, които превишават плана с 6,2%. Спестяванията от другите елементи
на разходите покриват превишението за персонал и в крайна сметка
реализираните разходи са с 1 млрд. лв. по-малко от предвидения размер.
Изпълнението на социално-осигурителните разходи е много близко до
планираното (99,2%). Отчетените разходи възлизат на 17 249,2 млн. лв., като 9
900,8 млн. лв. от тях са за пенсии. Разходите за пенсии са изпълнени на 98,7%.
Здравно-осигурителните плащания възлизат 4 208,9 млн. лв. и са 99,2 % от
планираните разходи.
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Изпълнението на текущите разходи е 99,9%, но при капиталовите разходи се
отчита съществено неизпълнението (11%).

Изпълнение на дискреционните приходи и разходи
през 2019 г.
Нова част в доклада по отчета за изпълнението на държавния бюджет е
информацията за изпълнението на дискреционната политика на правителството
(което беше една от препоръките на Фискалния съвет в предходното ни
становище).

Реализираните дискреционни приходи са в размер на 1 262,5 млн.

лв., като половината от тях се дължат на приходите по Фонд „Сигурност на
енергийната система“. Данните показват общо неизпълнение на приходните
дискреционни мерки с 8,7% (121 млн. лв.), основен принос за което имат
нереализираните приходи от тол системата, стартирането на която беше
отложено за 2020г. Очакваните приходи от тол такси възлизаха на 215,3 млн. лв.
Почти всички останали дискреционни мерки са преизпълнени.
Реализираните дискреционни разходи са в размер на 4 200 млн. лв., като
най-значимото перо са разходите за придобиване на нови тип боен самолет (осем
изтребителя F-16), които възлизат на 2 187,7 млн. лв. Изпълнението на разходите
е на 94,4% спрямо плана, тъй като не са реализирани 131 млн. лв. за бойна
техника за батальонни групи, заради забавяне в обществената поръчка и
разходите за тол системата са реализирани частично (60%).

Изпълнение на държавния бюджет за 2019 г.
Приходи
Номиналният размер на отчетените през 2019г. приходи по държавния
бюджет възлизат на 26 006,2 млн. лв. при планирани в ЗДБРБ 25 693,3 млн. лв., т.е.
налице е преизпълнение в рамките на 1,2%, което се дължи на данъчните
приходи.
Постъпленията от данъци по държавния бюджет за 2019 г. са в размер на
23 692,8 млн. лв., което представлява изпълнение от 102,4 % на планираните нива
за 2019 г. и увеличение от 8,7 % спрямо 2018 г. Постъпленията от косвени данъци
за 2019 г. възлизат на 16 847,7 или 102,5 % спрямо предвидените в ЗДБРБ за
2019 г. Приходите от преки данъци за 2019 г. са в размер на 6 694 млн. лв. или
90

102,4 % спрямо разчета за годината. Постъпленията от други данъци са в размер
на 150,9 млн. лв. или 94,9 % от разчета за годината.
Неизпълнение на планираните неданъчни приходи се отчита през 2019г. –
събраните приходи възлизат на 2 218 млн. лв., което е 86,6% спрямо плана. Като
причина за неизпълнението се сочи същата както от 2018г., а именно
нереализираната концесия на летище „София“ и съответно неполучено
концесионно плащане.
Постъпилите помощи и дарения по държавния бюджет през 2019 г. са в
размер на 96 млн. лв. и са по бюджетите на министерствата и ведомствата.

Разходи
Разходите по държавния бюджет (вкл. трансферите за др. бюджети и
вноската в бюджета на ЕС) за 2019 г. са в размер на 26 923,7 млн. лв., което
представлява 96,4 % изпълнение на разчетите в ЗДБРБ за 2019 г. При
съпоставяне на разходите по държавния бюджет през 2019 г. с предходната
година се наблюдава ръст на разходите с 13 % или с 3 103 млн. лева, като
основната причина за това са допълнителните разходи по бюджета на
Министерство на отбраната във връзка с придобиването на нов тип боен самолет
за нуждите на българските ВВС.
Размерът на нелихвените разходи по държавния бюджет (без трансферите
за др. бюджети и вноската в ЕС) през 2019 г. е 13 866,4 млн. лв. Тази сума се
равнява на 95,5 % от планираните средства. Текущите нелихвени разходи са
изпълнени на 96,6% от планираните и са в размер на 9 485,1

млн. лева.

Капиталовите разходи и нетният прираст на държавния резерв са в размер на
4 361,1 млн. лв. и изпълнението при тях е 94,5%.
Лихвените плащания по държавния бюджет за 2019 г. са в общ размер на
611,3 млн. лв. или 96,5 % от предвидените за годината.
Изплатената вноска на България в общия бюджет на ЕС за 2019 г. възлиза на
1193,1 млн. лв. и е с 89 млн. лв. по-малка от очакваната.
Предоставените трансфери/субсидии от държавния бюджет за други бюджети
са изпълнени на 98% и включват:
1) нетни трансфери/субсидии и временни безлихвени заеми, предоставени
на общините, в размер на 4 570,6 млн. лв., в т.ч. бюджетните
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взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2019 г. възлизат
на 4 298,9 млн. лв., в т.ч. обща субсидия за делегирани от държавата
дейности 3 351 млн. лв., общо трансфери за местни дейности 332,2 млн.
лв., целеви субсидии за капиталови разходи в размер на 157,8 млн. лв.,
получени от общини други целеви трансфери от ЦБ – 457,8 млн. лв. и
възстановени трансфери (субсидии) за ЦБ в размер на (-3,6) млн. лева.
2) здравни и социалноосигурителни фондове – 5 260,3 млн. лв., което
представлява 93,0 % от годишния разчет;
3) други автономни бюджети (ДВУ, БАН, ССА, БНТ, БНР и БТА) – 847,9 млн.
лева;
4) сметки за средства от ЕС – 534,9 млн. лв., в т. ч. общият размер на
трансферите от ЦБ е 331,6 млн. лв. - за Национален фонд са предоставени
330,6 млн. лв. и за Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция
– 1 млн. лева.
Общият им размер е 11 253 млн. лв. или 98 % от планираните в ЗДБРБ за
2019 г., т.е. изпълнението в много висока степен отговаря на планираните
стойности.

Салдо по държавния бюджет за 2019 г.
Държавният бюджет за 2019г. приключва с дефицит в размер на 917,6 млн.
лв. (0,8% от БВП), което е с 1,3 млрд. лв. по-малко от предвидения с
актуализацията на бюджета дефицит в размер на 2 231,9 млн. лв.

Държавен дълг
Размер и динамика на държавния дълг
В края на 2019 г. номиналният размер на държавния дълг е на стойност 22,0
млрд. лв. Макар и със значително по-бавен темп през годината продължава
тенденцията от 2018 г., като се наблюдава намаление в общия размер на
държавния дълг с 0,1 млрд. лв.
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През 2019 г. годишните разходи по обслужване на дълга са в размер на
1 808,6 млн. лв. (422,3 млн. лв. по-малко спрямо 2018 г.), в т.ч. главници в размер
на 1 200,4 млн. лв. (380,8 млн. лв. по-малко спрямо 2018 г.) и лихви – 608,2 млн. лв.
(41,5 млн. лв. по-малко спрямо 2018 г.).
Динамиката на размера на държавния дълг към края на 2019 г. се обуславя
от:


Поемане на нов вътрешен държавен дълг под формата на ДЦК в
размер до 1 млрд. лв.;



Плащания по вътрешния дълг – 1 104,9 млн. лв. (920,3 млн. лв.
погашения и 184,6 млн. лв. лихви);



Плащания по външния дълг – 703,7 млн. лв. (280,1 млн. лв. погашения
и 423,6 млн. лихви).

Изпълнение на дълговите ограничения, заложени в ЗДБРБ за 2019 г.
Управлението на държавния дълг следва да се осъществява в съответствие с
предвидените дългови ограничения в Закона за държавния бюджет на Република
България. За 2019 г. те са:
 съгласно чл. 67. от ЗДБРБ за 2019 г. максималният размер на държавния
дълг към края на годината е 22,2 млрд. лв. (при ограничение съответно от
23,5 млрд. лв. за 2018 г. и 23,9 млрд. за 2017 г.);
 съгласно чл. 68., ал. 1. от ЗДБРБ за 2019 г. максималният размер на новия
държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е до 1 млрд. лв.
(при същото ограничение за 2018 г., и 1,2 млрд. лв. за 2017 г.);
 съгласно чл. 72 от ЗДБРБ за 2019 г. максималният размер на новите
държавни гаранции, които могат да бъдат поети през годината е 0,2 млрд.
лв. (при ограничение съответно от 0,7 млрд. лв. за 2018 г. и 0,9 млрд. за
2017 г.).
Държавният дълг към края на 2019 г. е в размер на 22 млрд. лв. и е под
прага на предвиденото в ЗДБРБ за 2019 г. дългово ограничение от 22,2 млрд. лв.
Той представлява 99,0% от ограничението. През 2018 г. нивото му е 94% от
лимита, а през 2017 г. – 98,3%. Изменението на размера на държавния дълг за
периода 2015-2018 г. е представено на следващата графика.
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Граф. 1. Изменение на държавния дълг за периода 2015-2019 г.
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Източник: ФС по данни на МФ

Структура на държавния дълг
От общия номинален размер на държавния дълг (22,02 млрд.лв.) външният
дълг се равнява 16,54 млрд.лв., а вътрешният – на 5,48 млрд. лв. След
същественото изменение на структурата през 2018 г. (намаление на вътрешния
държавен дълг от 28,5% до 24,7% и увеличение на външния държавен дълг от
71,5% до 75,3%) през 2017 г. се наблюдават минимални изменения. Делът на
вътрешния държавен дълг се увеличава от 24,7% в края на 2018 г. до 24,9% в края
на 2019 г., а на външния намалява от 75,3% до 75,1%. Тази промяна е вследствие
на поемането на нов вътрешен държавен дълг, който е насочен към погасяване
както на вътрешен, така и на външен дълг.
През 2019 г. е изплатен изцяло дългът в щатски долари. Дългът,
деноминиран в евро, намалява (под 80%) за сметка на увеличението на дълга,
деноминиран в лева (който достига ниво от 20%). Дългът в други валути остава
на нивото от 2018 г. – 0,5%.
Продължава тенденцията за повишаване на дела на дълга с фиксирани
лихвени проценти – до 96,9%.
През 2019 г. се наблюдава изменение в матуритетната структура, като
водещ дял вече има дългът с матуритет от 1 до 5 години (спрямо 2018 г., при
която преобладава дългът с матуритет от 5 до 10 години). Това се обуславя от
увеличението му с 10,8 пр. п. на фона на намаление от 14,5 пр. п. при дълга с
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матуритет от 5 до 10 години. При дълга с матуритет до 1 г. и над 10 г. се
наблюдава увеличение. Продължаващата тенденция за увеличаване на дълга с
матуритет от 1 до 5 години е възможно да обуслови повишаване на ликвидния
риск.
При структурата по видове инструменти доминират ДЦК с 83,8% минимално повишение спрямо 2018 г. (83,5%).
В структурата на държавния заем по видове кредитори с най-голям
относителен дял е дългът към Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), който
се повишава от 65,4% през 2018 г. до 67,0% през 2019 г. Той е следван от
Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР). При него
продължава тенденцията за значително намаляване. Наблюдава се понижение от
26,9% до 22,6%. Дългът към други кредитори бележи ръст от 7,7% през 2018 г. до
10,4% през 2019 г.

Лихвени разходи по държавния дълг
През 2019 г. продължава тенденцията за намаляване на размера на
лихвените плащания както в номинално изражение, така и като дял от БВП.
Лихвените плащания по държавния дълг през 2019 г. са в общ размер на 608,2
млн. лв. – 96% от заложените в ЗДБРБ. В следващата таблица е представена
динамиката на лихвените плащания за периода 2016-2019 г.
Табл. 9. Изменение на лихвените плащания по държавния дълг за периода 2016-2019 г.
млн. лв.

2016

2017

2018

2019

Лихвени плащания по държавния дълг

692,7

755,6

649,8

608,2

Заложени лихвени плащания в ЗДБРБ

773,9

792,9

684,3

633,3

Изпълнение на разходи за лихви

89,5%

95,3%

95,0%

96,0%

Лихвени разходи към БВП

0,74%

0,75%

0,60%

0,51%

БВП

94 130

101 043

107 925

118 625

Източник: ФС по данни на МФ

И през четирите години на анализ, лихвените плащания като дял от БВП
остават под 1%, като в края на 2019 г. съотношението приближава 0,5%.

95

Държавногарантиран дълг
През

2015-2017

г.

се

наблюдава

тенденция

за

нарастване

на

държавногарантирания дълг. През 2018 г. тази тенденция се прекъсва и започва
понижение на неговия размер. Към края на 2019 г. държавногарантираният дълг
отбелязва спад с 10,5% – до 1,7 млрд. лв. (спрямо 1,9 млрд. през 2018 г.).
Намалението на размера на дълга през 2018г. се дължи на извършени погашения
по действащи държавногарантирани заеми през годината. През 2018 г. е издадена
държавна гаранция до валутната равностойност на 215 млн. лв.
Промени в структурата на държавногарантирания дълг се наблюдават по
отношение на видовете кредитори и лихвите. В края на 2019 г. дългът към МБВР
и ЕБВР се изравнява и увеличава – съответно до 34,0% и 33,9%, т.е. продължава
тенденцията от 2018 г. При лихвената структура се запазва повишаването на дела
на дълга с фиксирани лихвени проценти за сметка на плаващи.

Съответствие с фискалните правила
Представените в Табл. 12. фискални правила са регламентирани в Закона за
публичните финанси и Фискалният съвет следи за тяхното спазване.
Табл. 12. Съответствие с фискалните правила през отчетната 2019 г.
Фискално правило
Нормативна
Изискване
Отчет за
Заключение
регламентация
2019 г.
Фискалнo
правилo
по
отношение на структурния
баланс на сектор „Държавно
управление“
Фискалнo
правилo
по
отношение на салдото на
сектор
„Държавно
управление“
Фискално
правило
по
отношение на ръста на
бюджетните разходи

Фискално
правило
по
отношение на салдото по
КФП
Фискално
правило
по
отношение на максималния
размер на разходите по КФП

Чл. 23, ал. 2 от
ЗПФ

> -1% от БВП

2,1%
от БВП

Спазено

Чл. 25, ал. 2 от
ЗПФ

> -3% от БВП

2,1%
от БВП

Спазено

Чл. 26 от ЗПФ

< референтния
растеж на
потенциалния
БВП

Чл. 27, ал. 4 от
ЗПФ

> -2% от БВП

-1%
от БВП

Спазено

Чл. 28 от ЗПФ

< 40% от БВП

38,1%
от БВП

Спазено
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България
изпълнява
СБЦ и не е
длъжна да
спазва това
правило

Фискално
правило
по
отношение
на
консолидирания дълг на
сектор
„Държавно
управление“

Чл.29 от ЗПФ

< 60% от БВП

20.4%
от БВП

Спазено

Източник: ФС
Както е обобщено в таблицата законовите изисквания към фискалната
рамка са изпълнени през отчетната 2019 г. България е задължена да спазва
изискванията на Превантивната част на Пакта за стабилност и растеж, която
включва дефиниране и постигане на средносрочна бюджетна цел, спазване на
ограничение за растеж на разходите и подготовка на програми за конвергенция
за страните извън еврозоната. По-долу ще разгледаме по отделно как се спазва
всяко от фискалните правила.

Фискални правила за структурния дефицит на сектор „Държавно
управление”
Съгласно чл. 23 на ЗПФ средносрочната бюджетна цел за структурния
дефицит на сектор „Държавно управление“ на годишна основа може да надхвърля
0,5 на сто от БВП, но не повече от 1 на сто, при условие че размерът на
консолидирания дълг на сектор "Държавно управление" е под 40 на сто от
брутния вътрешен продукт и рисковете от гледна точка на дългосрочната
устойчивост на публичните финанси са ниски. Поради ниския размер на
консолидирания дълг на сектор „Държавно управление“ (под 40% от БВП) се
приема, че СБЦ на България е -1% от БВП.
За да се установи дали СБЦ е постигната, се използва индикаторът за
структурен баланс. Той е изчислен съгласно Общата методология на ЕС
(Commonly agreed methodology) за циклично приспособения бюджетен баланс.
При изчисляването на структурния баланс бюджетният баланс се изчиства от
цикличното влияние на икономическата активност и от ефекта на еднократните
мерки на правителството. Вследствие на това структурният баланс отразява
правителствената политика и е точен показател за ефекта на действията на
правителството върху икономиката.
Структурният бюджетен баланс на сектор „Държавно управление“ през
2019г. възлиза на 2.1% от БВП, което е значително над средносрочната
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бюджетна цел, определена в чл. 23, ал. 2 на ЗПФ. През последните 3 години
България преизпълнява средносрочната бюджeтна цел на страната за структурен
баланс от -1% от БВП.

Фискално правило за дефицита на сектор „Държавно управление“
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. Разпоредбите на чл.
25, ал. 2 на Закона за публичните финанси по отношение на салдото на
сектор „Държавно управление” за 2019 г. са изпълнени, тъй като съгласно
данните в априлските Нотификационни таблици за дефицита и дълга на сектор
„Държавно управление“ бюджетното салдо за 2018 г. е положително в размер на
2.1 % от БВП. Разпоредбите на чл. 27, ал. 4 на Закона за публичните финанси
по отношение на салдото по КФП също са изпълнени за 2019г., тъй като
салдото по КФП на касова основа възлиза на -1% от БВП.

Фискално правило за ръста на бюджетните разходи
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. Дефинирани са и определени изключения, които допускат по-висок растеж на
разходите спрямо референтния.
Според изчисленията на ЕK, представени в Ръководството 5 към Пакта за
стабилност и растеж, референтният растеж на потенциалния БВП за 2018 г.
възлиза

на

2,7 %.

България

продължава

да

преизпълнява

заложената

средносрочна бюджетна цел и през 2019 г., следователно не е длъжна да спазва
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ограничението за ръста на разходите, изчислено по общата методология за т.
нар. бенчмарк на разходите. Според Ръководството: „Страните, които са
надхвърлили средносрочната бюджетна цел, не трябва да бъдат оценявани за
спазване на референтния критерий за разходите, стига средносрочната цел да
бъде запазена“. Освен това: „При оценка на спазването на изискванията и в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета отклонението от
референтния показател за разходите като цяло се изключва, ако държавата
членка е превишила средносрочната бюджетна цел, основаваща се на
структурния баланс“.

Фискално правило за салдото по консолидираната фискална програма
Съгласно разпоредбите на чл. 27, ал. 4 на Закона за публичните финанси
дефицитът по КФП на касова основа не може да надвишава 2,0 на сто от БВП. На
база на годишните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на
първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП за 2019 г. е
отрицателно (дефицит) в размер на 1 на сто от БВП. В този смисъл разпоредбите
на чл. 27, ал. 4 са изпълнени.

Фискално правило за максималния размер на разходите по
консолидираната фискална програма
Това правило ограничава т. нар. „размер на държавата“ или размера на
публичния сектор. Според икономическата теория по-големият размер на
държавата намалява потенциала за икономически растеж и ограничава
икономическата активност. Поради това прекалено големият размер не е
желателен. Ограничението за размер на държавата е наложено единствено за
общите разходи по КФП (чл. 28 от ЗПФ), но не и за сектор „Държавно управление“,
но независимо от това Фискалният съвет счита, че този индикатор е добре да
се следи и в двата обхвата.
Съгласно разпоредбите на чл. 28 от Закона за публичните финанси
разходите по консолидираната фискална програма не могат да надвишават
референтната стойност от 40 на сто от БВП. На база на обобщените годишни
отчети

за

касовото

изпълнение

на
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бюджетите

на

първостепенните

разпоредители с бюджет общите разходи (вкл. вноската на Република България в
общия бюджет на ЕС) по КФП за 2019 г. представляват 38,1 на сто от БВП, което
съответства на посочената разпоредба.

Фискално правило за консолидирания дълг на сектор „Държавно
управление“
През 2019 г. фискалното правило по чл. 29 от Закона за публичните финанси
относно номиналния размер на консолидирания дълг на сектор „Държавно
управление“, който към края на всяка година не може да надвишава 60 на сто от
брутния вътрешен продукт е спазено, запазвайки се далеч под горния праг на
Маастрихтския критерий за конвергенция. По предварителни данни, съгласно
априлските Нотификационни таблици за дефицита и дълга към края на 2019 г.
стойността на индикатора, определящ степента на държавна задлъжнялост и
един от основните критерии за конвергенция – показателят „консолидиран дълг
на сектор „Държавно управление“/БВП“ достига до ниво от около 20,4 % (при 22,3
% през 2018 г.). На база на отчетените данни за показателя изискванията на чл.
29 от ЗПФ са изпълнени.
Фискалния съвет, счита че доколкото е налична адекватна информация
за точното изчисляване на фискалните правила, предвидени по закон, те са
изпълнени и спазени при изпълнението на Консолидираната фискална
програма за 2019 г.

Заключение
Първоначалният план предвижда дефицит по КФП в размер на 0,6 млрд. лв.,
но с направената бюджетна актуализация в разходната част, очакваният дефицит
се увеличава до 2,433 млрд. лв. Отчетните данни показват номинално
подобрение в бюджетното салдо на страната ни в процеса на изпълнение на
бюджетната година с 1,3 млрд. лв., при което дефицитът се свива до 1,152 млрд.
лв. (1% от БВП).
Приходната част е слабо преизпълнена, като до голяма степен това явление
се дължи на по-високия номинален размер на БВП спрямо очаквания. В
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разходната част се реализира по-съществено неизпълнение, което е и причината
за по-ниския от планирания дефицит. В тази връзка Фискалният съвет
препоръчва подобряване на методиката за прогнозиране на номиналния растеж
на БВП с оглед по-точното планиране на приходите и разходите в държавния
бюджет.
Включената информация за изпълнението на планираните дискреционни
приходи и разходи в доклада по отчета за изпълнението на държавния бюджет
подобрява информираността на обществото за ефектите от водената
целенасочена фискална политика на правителството, което беше и една от
препоръките на Фискалния съвет.
Общият размер на държавния дълг намалява както в номинална
стойност, така и като процент от БВП. При равни други условия такива
обстоятелства биха повишили доверието на чуждестранните инвеститори, което
ще спомогне за повишаване на преките чуждестранни инвестиции. Тенденцията
за повишаване на дълга с матуритет от 1 до 5 години е възможно да предпостави
ликвиден риск в средносрочен план.
Фискалният съвет счита, че управлението на държавния дълг през 2019 г. е в
синхрон с осигуряване на финансова стабилност и гарантиране на фискалния
резерв. Съветът потвърждава покриването на всички критерии и спазването
на всички изисквания по ЗДБРБ за 2019 г., Закона за публичните финанси,
Закона за държавния дълг и Стратегията за управление на държавния дълг.
Тенденцията към редуциране на дълга създава допълнителен потенциал за
реализиране на реформи и повишаване качеството на публичните финанси.
Данните в предоставените за съгласуване документи показват, че са
изпълнени изискванията на числовите фискални правила, дефинирани в
Закона за публичните финанси.
На база гореизложеното Фискалния съвет на България съгласува
изцяло предложените от Министерство на финансите:
Отчет за изпълнението на държавния бюджет за 2019 г., както и
свързания с него Доклад;
Годишен отчет за състоянието на държавния и държавногарантирания
дълг към 31.12.2019 г. и
Годишния доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за
гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2019 г.
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Становище относно Проект за изменение и
допълнение на Закона за публичните финанси
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 наблюдава спазването на числовите фискални
правила и да изготвя мотивирано становище и препоръки относно стратегически
документи на Министерския съвет, относими към спазването на числовите
фискални правила.
С писмо с изх. № 91-00-287 от 28.09.2020 г. на Министерство на финансите
във Фискалния съвет на България е постъпил за съгласуване Проект на Закон за
изменение и допълнение на Закона за публичните финанси. Законът за
публичните финанси (ЗПФ) е документ от стратегическо значение за фискалните
правила, а предложените промени са пряко свързани с тяхното спазване.
Становището се базира върху предложения проект и мотивите към него, както и
на исторически данни относно спазването на фискалните правила през
предходни периоди.
С оглед преодоляването на последиците от пандемията в рамките на
Европейския съюз е активирана клаузата за дерогация, която позволява
нарушаване на фискалните правила при извънредни обстоятелства за известен
период от време. Проектът на ЗИД на ЗПФ е в съзвучие с тази клауза, но
решението на Европейската комисия вече е адресирало фискалните проблеми,
възникнали вследствие на пандемията.
Дерогацията на фискалните правила предоставя на правителствата
необходимата фискална гъвкавост, без да е необходима допълнителна промяна
на нормативните уредби във всяка държава-членка. Тази клауза се проявява като
ефективно работещ метод за преодоляване на извънредни обстоятелства.
Настоящият текст на Закона за публичните финанси у нас, както и утвърдените
бюджетни практики също се характеризират с достатъчна степен на гъвкавост,
която позволява адекватна реакция на подобни макроикономически шокове.
§1. от проекта на ЗИД на ЗПФ предвижда създаването на нова алинея,
съгласно която „Дефицитът на сектор "Държавно управление" на годишна основа,
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надвишаващ този по ал. 2, се допуска при извънредни обстоятелства по чл. 24, ал.
3.“. Съгласно чл. 6., т. 2. от Директива 2011/85/ЕС, ако числовите фискални
правила съдържат клаузи, позволяващи дерогация, в тези клаузи се определят
ограничен брой специфични обстоятелства, съвместими с произтичащите от
ДФЕС задължения на държавите-членки в областта на бюджетната политика,
както и стриктни процедури, при които е разрешено временно неспазване на
дадено правило.
В

тази

връзка

Фискалният

съвет

препоръчва

по-детайлното

конкретизиране на извънредни обстоятелства. За целта следва да се установи до
каква степен възприетата у нас дефиниция съответства на утвърдените
разбирания в европейски план. В настоящия контекст на пандемия от COVID-19 и
последвалата я глобална икономическа стагнация, извънредните обстоятелства
са видни. Необходима е обаче конкретна и тясна дефиниция, която да се приложи
при евентуалното възникване на подобни условия на последващ етап.
Според Фискалния съвет е необходимо въвеждането на ясни критерии,
чрез които да се установи кои точно разходи се явяват извънредни и дали точно
те водят до превишаване на прага от 3%. В противен случай съществува риск от
възникване на методически затруднения при оценката на реалната необходимост
за нарушаването на това правило, т.е. финансиране на разходи, които не са пряко
свързани с преодоляване на извънредните обстоятелства (в случая – на
пандемията от COVID-19).
§2. от проекта на ЗИД на ЗПФ предвижда повишаване на допустимия
бюджетен дефицит по КФП от 2% на 3% от БВП. Изменението в чл. 27., ал. 4. е
насочено към компенсиране на различията между методиките за отчитане
съгласно Маастрихтските критерии (текущо начисляване) и националните
правила (касова основа). Като резултат допустимите дефицити за сектор
„Държавно управление“ (съгласно чл. 25., ал. 2. от ЗПФ) и за КФП (съгласно чл. 27.,
ал. 4. от ЗПФ) са изравнени на 3% от БВП. Фискалният съвет подкрепя
измененията в подобна посока.
Предвид оценката на ОИСР относно сложността на националните фискални
правила в България, Фискалният съвет счита, че потенциалът за тяхното
опростяване би могъл да се реализира чрез запазване само на Маастрихтския
103

критерий относно дефицита на сектор „Държавно управление“, регламентиран в
чл. 25., ал. 2. от ЗПФ. В допълнение, с оглед преминаването към текущо
начисляване в глобален план в публичния сектор (над ¾ от страните членки на
ОИСР прилагат този принцип), Фискалният съвет подкрепя усилия в посока към
хармонизация с установените световни практики.
§3. от проекта на ЗИД на ЗПФ предвижда в чл. 28. aл. 1, да се добави
следното изречение: „В обхвата на разходите по изречение първо не се включват
разходите, извършвани от сметки за средства от Европейския съюз, както и по
други международни програми и договори, които са с режим на сметки за
средства от Европейския съюз съгласно чл. 8., ал. 4., включително свързаното с
тях национално съфинансиране“. В настоящия текст на чл. 28., ал. 1. е предвидено
ограничение на разходите по Консолидираната фискална програма (КФП) до 40%
от БВП. С допълнението се цели изваждане на средствата от Сметките за средства
от Европейския съюз (ССЕС) от обхвата на това ограничение с мотива да не се
ограничава усвояването на средствата от Европейския съюз (ЕС).
Правилото за таван на консолидираните публични разходи от 40% от БВП е
установено у нас още през 2006 г. и въпреки, че не е нормативно регламентирано
се спазва като политически ангажимент. През 2012 г. то се урежда нормативно в
Закона за устройството на държавния бюджет (ЗУДБ), а след отмяната му през
2014 г. е пренесено в ЗПФ. Смисълът на правилото е да се ограничи държавната
намеса в икономиката. Инвестирането на средства от програмите на ЕС също
представлява част от държавната намеса в икономиката.
Съгласно чл. 4. от ЗПФ консолидираната фискална програма включва и
сметките за средствата от ЕС. Големината на публичния сектор е един от
основните фискални индикатори, който е обект на наблюдение, сравнение и
анализ. Именно по отношение на този индикатор според Фискалния съвет е
препоръчително да продължи прилагането на правилото за таван на разходите.
Фондовете на ЕС са важен източник на средства за финансиране на държавните
разходи. Изваждането им от обхвата на фискалното правило в известна степен се
отклонява от добрите практики, установени по отношение на управлението на
публичните финанси.
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През 2015 г. финансираните с европейски средства разходи възлизат на 7%
от БВП. Това означава, че ако се приеме предложението за промяна на правилото,
в разгледания пример държавната намеса би се повишила до 47% от БВП. По
аналогичен начин тя би могла в значителна степен да превиши установения към
момента таван. Провеждането на последователна фискална политика, съобразена
с принципите на бюджетиране и заложените правила за бюджетна дисциплина,
предполага да не се отдава значение на източника на средствата и съответни да
не диференцира подходът към националните и европейските средства.
Като част от КФП европейските средства оказват влияние и на останалите
фискални правила. Отчитането им при част от тях и отделянето им при други
предпоставя

затруднения

и

противоречия

в

утвърдената

методика

за

наблюдение относно спазването на фискалните правила. В случай че обективни
обстоятелства

налагат

неспазване

на

установения

таван,

е

възможно

предвиждането на клаузи, които предвиждат в конкретни ситуации да е
допустимо определено отклонение от това правило.
Отчетените консолидирани публични разходи от 2010 г. насам са средно
36% от БВП, като през годините варират между 33 и 39%. Дори през 2014 г. и 2015
г. когато се усвояват значителни средства от ЕС по програмния период 2007-2013
г. не е превишено това съотношение.
Извършването на държавни разходи оказва своето въздействие върху
икономиката, независимо от източника на финансиране. Затова Фискалният
съвет препоръчва ограничението за размера на държавната намеса в
икономиката в рамките на 40% от БВП да бъде валидно за цялата КФП, част от
която са и ССЕС.

§4. от проекта на ЗИД на ЗПФ предвижда изменение в чл. 37, ал. 1 т. 4 със
следния текст: „други гаранции, които са предвидени в закон, или произтичат от
международни задължения на Република България и/или от правото на
Европейския съюз, с изключение на гаранциите по чл. 51, ал. 3, т. 4, буква "а" от
Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и
инвестиционни посредници.“ Предложението допринася в максимална степен да
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бъдат обхванати възможните случаи, за които се предвижда издаване на
държавни гаранции.
§5. от ЗИД на ЗПФ предвижда в чл. 79, ал. 5 думите „един месец“ да се
заменят с „една седмица“. Предложението е насочено към коригиране на
допусната техническа грешка относно сроковете за привеждане в съответствие на
програмните бюджети на първостепенните разпоредители с бюджет.
§6. от ЗИД на ЗПФ въвежда две допълнения в чл. 109. В ал. 3. се създава
изречение второ: „Допълнителни разходи/трансфери може да се одобряват и за
сметка на промени на бюджетни взаимоотношения на централния бюджет с
други бюджети, произтичащи от неусвояване на допълнително одобрени по реда
на тази алинея разходи/трансфери.“ Предложението е насочено към осигуряване
на възможност неизразходваните средства да бъдат използвани за изпълнението
на други приоритетни политики.
В ал. 4. в основния текст след думите „министъра на финансите“ се поставя
запетая

и

се

добавя

разходите/трансферите

„включително
на

и

за

първостепенния

сметка

на

разпоредител

намаление
с

на

бюджет“.

Предложението е насочено към разширяване на възможностите за финансиране
на бюджетното салдо, вкл. за сметка на икономии на разходи/трансфери по
бюджета на съответния ПРБ.
Предложените изменения в чл. 109. не са пряко свързани с преодоляване на
кризата с коронавируса и предизвикателствата пред публичните финанси.
Допълненията допускат узаконяване на евентуална промяна в предназначението
на допълнително одобрени разходи по бюджетите на разпоредителите с бюджет,
които не са били усвоени за целта, за която са били отпуснати. Това би дало
възможност първоначално одобрените разходи да остават неусвоени, а
впоследствие да се насочват към извършването на необсъдени в парламента
разходи. Държавният бюджет се приема със закон и Народното събрание
одобрява разходите, които подлежат на изпълнение. Облекчаването на
процедурите и допускането на възможности за легално отклоняване от това,
което е гласувал парламентът, влошава бюджетната дисциплина и предпоставя
рискове пред ефикасното и ефективното управление на публичните финанси. В
тази връзка Фискалният съвет препоръчва да се подобряват методиките за
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планиране на разходите вместо да се създават механизми за тяхното спешно
усвояване, които биха довели до отклонение от основните бюджетни принципи.
Фискалният съвет счита, че придържането към по-консервативно
управление на публичните финанси допринася за поддържането на тяхната
устойчивост. Съветът препоръчва предложенията за изменения в ЗПФ да бъдат
конкретизирани в по-висока степен и да бъдат въведени стриктни процедури
относно:
1) дефинирането на ясен и точен обхват на извънредните обстоятелства;
2) създаването на методика за определяне на характера на извънредните
разходи;
3) определянето на продължителност на периода, за който се допуска
отклонение от установените правила.
Предложената промяна относно отчитането на европейските средства
може да се разглежда като изменение в посоката на утвърдената фискална
политика. В допълнение значителното повишаване на публичните разходи
предполага засилване на проинфлационни процеси. От своя страна, това
предпоставя риск от нарушаване на критерия за конвергентност, свързан с
ценовата устойчивост, а съответно – и за членството на България в еврозоната.
Инициираните промени в ЗПФ предоставят благоприятни условия за
възобновяване на дискусията относно интегрирането и приложението на
съвременни бюджетни практики като програмното бюджетиране и капиталово
бюджетиране.

Фискалният съвет съгласува предложения Проект на Закон за изменение и
допълнение на Закона за публичните финанси.
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Становище относно проект на Закон за държавния
бюджет на Република България за 2021 г., Актуализирана
средносрочна бюджетна прогноза за 2021-2023 г. и
проект на Стратегия за управление на държавния дълг
за периода 2021-2023г.
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
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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.

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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Източник: ФС по данни на МФ

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
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
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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
очакваната инфлация за 2020 г. е значително завишена спрямо пролетната
прогноза – от 0,1% до 1,4%.
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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

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
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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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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.
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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.
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“.
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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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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.
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.
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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,
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.

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.
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Граф. 7. Дял на разходите в БВП с и без разходите за COVID-19
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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.
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.
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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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Източник: Изчисления на ФС по данни на МФ

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
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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.
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%).
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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
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.
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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.

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.
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Граф. 9. Структура по видове приходи в дял от БВП
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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
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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
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Преки данъци, вкл.осиг.вноски

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Косвени данъци

Източник: ФС по данни на МФ

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.
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Граф. 12. Изменение на приходите по видове данъци, млн. лв.
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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.
124

2023

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
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.

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.
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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.

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
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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
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

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%

783.1

893.2

110.1

14.1%

VII. Култура спорт, почивни дейности и
религиозно дело
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Изменение Изменение

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;
 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.
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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
икономиката в този труден момент, което съответства на очакванията за
антициклична бюджетна политика.

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
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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
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.
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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.

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.
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.
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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
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.

Заключение
Фискалният съвет счита, че есенната макроикономическа прогноза отразява
условията в международен план и социално-икономическата обстановка в
България.
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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.
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Становище относно Проект на Закон за бюджета на
държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Настоящото становище е изготвено в изпълнение на разпоредбите в чл. 6,
ал.1, т. 3 от Закона за фискален съвет и автоматични корективни механизми
(ЗФСАКМ), който изисква от Фискалния съвет на България да изготвя
мотивирано становище и препоръки по законопроекта за бюджета на държавното
обществено осигуряване, в рамките на процедурата по съгласуване на проекти и
актове за разглеждане на заседание на Министерски съвет. Съветът изготвя
мотивирани становища и препоръки относно всички стратегически документи,
относими към спазването на числовите фискални правила.
В изпълнение на своите задължения Фискалният съвет подготви настоящото
становище, което включва анализ, оценка и препоръки по Проекта на Закон за
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021г., изготвен от
Националния осигурителен институт (НОИ).

Основни параметри
Планираните основни параметри на бюджета на ДОО за 2021г., както и
изменението им от 2016г. насам са показани в таблицата по-долу:
Табл.1 Основни параметри по години
Параметър\Година

2016
770

2017
821

2018
890

Среден осигурителен доход
Темп на изменение
Мин. ОД самоосигуряващи
420
460
510
се лица
Максимален осигурителен
2600
2600
2 600
доход
Среден размер на всички
331,6 345,5
364
пенсии
Минимална работна
420
460
510
заплата
Средногодишен брой
2185,2 2169,2 2162,9
пенсионери (хил. души)
Средногодишен брой
2763,3 2779,8 2790,2
осиrурени лица (хил. души)

2019
968

2020
1063

2021
1166

2021/2020
+9,7%

560

610

650

+6,56%

3 000

3 000

3 000

-

386
560

412,28 488,97
610

650

+18,6%
+6,56%

2154,8 2137,8 2104,2

-1,5%

2792,2 2796,3 2744,5

-1,8%

Източник: ФС по данни на НОИ
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Прeдвижда се увеличение на средният осигурителен доход с 9,7% в
номинално изражение, предпоставка за което дават ръста на минималната
работна заплата с 6,56%, ръста на възнагражденията в бюджетната сфера с 10%,
ръста на заплатите на педагогическия персонал с 20% и ръста на минималния
осигурителен доход за самоосигуряващи се лица до нивото на МРЗ.
Нивото на максималния осигурителен доход се запазва, докато минималния
осигурителен доход за самоосигуряващи се лица през 2021г. ще се увеличи с
6,56% в сравнение с предишната година, какъвто е ръстът и на минималната
работна заплата.
Средногодишният брой осигурени лица през 2021 г. ще бъде с 1,8% по-нисък
спрямо 2020 г., а средногодишният брой на пенсионерите в страната ще намалее с
1,5%.
В резултат на 20%-ното увеличение на минималния и на максималния размер
на пенсията за 2020г. и предвиденото 5%-но актуализиране на всички пенсии от
1.07.2021г. се постига номиналното увеличение на средния размер на пенсията за
един пенсионер с 18,6%. В реално изражение увеличението е с 16,2%.

Основни политики
Политики по приходите
Общият размер на приходите от осигурителни вноски и предоставяните
трансфери от държавния бюджет за покриване на недостига от средства за
осигурителната система за 2021 г. е в размер на 14 841,3 млн. лв. С тях се
осигурява увеличение на приходната част спрямо 2020 г. – при планирано
изпълнение от 12 455,7 млн. лв. с приемането на бюджета на ДОО увеличението е
от 19,2 на сто (при 6 на сто през 2020 г. спрямо 2019 г.). Спрямо актуализирания
през април 2020 г. бюджет на ДОО за 2020 г. увеличението е с 10,3 на сто (от
13 455 млн. лв.).
Предвижда се приходите от осигурителни вноски (без трансферите) да бъдат
в размер на 8 338,5 млн. лв. Увеличението спрямо първоначално планираното за
2020 г. – 8 054,7 млн.лв., е 283,9 млн. лв. или 3,52 на сто. Спрямо актуализирания
бюджет на ДОО увеличението е 713,9 млн. лв. (от 7 624,7 млн. лв.) или 9,4 на сто.
Toва увеличение се постига в резултат на предвиденото значително увеличение
на средния осигурителен доход /9,7 на сто/. Влияние има и спадът на осигурените
лица с 52 хиляди души спрямо първоначалните очаквания за 2020 г., но частично
възстановяване спрямо актуализираните очаквания за 2020 г. Освен това се
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предвиждат допълнителни приходи от увеличение на заплатите в бюджетния
сектор и нарастване на минималната работна заплата.
Разчетен е трансфер от централния/държавния бюджет за покриване на
недостига от средства за осигурителната система в размер на 6 205,4 млн. лв.
Ниският темп на увеличението на приходите (3,78%), който значително изостава
от разходите, води до ускорено нарастване на трансфера (увеличение с 50,1%).
Спрямо актуализацията обаче измененията в параметрите не са толкова
значителни (Табл. 2), т.е. по-същественото влияние на пандемията е вече
заложено в актуализацията през 2020 г.
Динамиката в общия размер на приходите и получените трансфери за
покриване на недостига от средства за периода 2019 – 2021 г. е представена в
Табл. 2.
Табл. 2 Приходи, разходи и дефицит по години

Показатели
(хил. лв.)

2019г.
Отчет

2020 г.
ЗБДОО
(план)

ПРИХОДИ

7 942 505

8 321 423

7 891 423

РАЗХОДИ

11 665 442

12 455 690

ДЕФИЦИТ

3 722 937
3,11%

ДЕФИЦИТ/БВП*

2020 г.
ЗБДОО
(актуал.)

2021 г.
ЗБДОО

Изм. спрямо
2020 г.
(план) (%)

Изм. спрямо
2020 г.
(актуал.) (%)

8 635 864

3,78%

9,43%

13 455 690

14 841 255

19,15%

10,30%

4 134 267

5 773 853

6 205 391

50,10%

7,47%

3,26%

4,85%

4,98%

52,78%

2,77%

Източник: ФС по данни на НОИ
*Съгл. актуализираните данни за БВП на НСИ към 19.10.2020 г.
Фиг. 1. Приходи, разходи и дефицит по години, млн. лв.
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Източник: ФС по данни на НОИ
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Фиг. 2. Дефицит на ДОО като дял от БВП
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
(план)

(актуал.)

Отчет

ЗБДОО

ЗБДОО

ЗБДОО

2019г.

2020 г.

2020 г.

2021 г.

ДЕФИЦИТ/БВП
Източник: ФС по данни на НОИ

При актуализацията през 2020 г. се наблюдава значителното увеличаване с
близо 53% на дефицита като дял от БВП до 4,85%, което се обуславя и от пониския размер на БВП. През 2021 г. нивото се запазва почти без промяна, но
увеличението продължава, като доближава 5% от БВП.
Данните в таблица 2 и фигури 1 и 2 показват, че установената трайна
тенденция през последните години за намаляване на размера на трансфера
от държавния бюджет рязко се прекъсва и той нараства значително. В
проектобюджета дефицитът се увеличава с около 50%, спрямо първоначално
заложения план за 2020 г. Въпреки че това увеличение частично се дължи на
здравната и икономическа криза, шокът върху осигурителната система
съвпада с политиката на правителството (напр. повишаване на пенсионните
доходи), което задълбочава необходимостта от дофинансиране.
Консолидираните разходи по функция „Социално осигуряване,
подпомагане и грижи“ в КФП като дял от БВП рязко се увеличават през 2021
г., като достигат най-високото си ниво за последните 16 години – над 14,5%.
Понижаването на нивото през 2022-23г. се дължи на нарастването на БВП, а не на
спад в номиналния размер на разходите.

137

Фиг. 3. Дял на разходите за социално осигуряване в БВП

Източник: ФС по данни на НОИ

Политика по разходите
Разразилата се през 2020г. епидемия от коронавирус, която обхвана и
страната ни, доведе до необходимостта от актуализиране на разходите по
бюджета на социалното осигуряване с 1 млрд. лв. (ръст от 8%). Увеличението бе
по бюджета на Фонд Безработица във връзка с предприетите мерки за финансово
подпомагане на работодателите с оглед съхраняване на заетостта. Планираните
разходи на социално-осигурителната система за 2021г. възлизат на 14 841,3
млн.лв., което е с 2 385,6 млн.лв. повече от първоначалния план за 2020г. и с 1
385,6 млн.лв. повече спрямо актуализирания план за 2020г. (ръст от 10,3%).
Общият ръст на разходите спрямо първоначалния план за 2020г. е 19%. Като дял
от БВП те се увеличават от 9,8% до 11,9%.
Разходи за пенсии
Най-голямо увеличение се планира при разходите за пенсии, които се
увеличават в номинално изражение с 1,77 млрд. лв. спрямо планираните за 2020г.
разходи. Годишният ръст възлиза на 16,7% и е 4 пъти по-висок от този през
2020г. (5,9%). Номиналният размер на планираните разходи за пенсии за 2021 г. е
12 347,9 млн. лв. спрямо 10 577,7 млн. лв. за 2020г. Основните фактори за този
сериозен ръст са няколко: 1) индексирането на пенсиите с 6,7% от 1.07.2020г.
(383 млн.лв.); 2) увеличението на минималния размер на пенсията за
осигурителен стаж и възраст от средата на 2020г. с 30 лв. и от началото на 2021г. с
още 50 лв. (614 млн.лв.); 3) увеличението на максималния размер на пенсията с
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20% (94 млн.лв.; 4) осъвременяване на пенсиите от 1.07.2021г. с 5% (305 млн.лв.);
5) добавка от 50 лв. за периода януари-март (318 млн.лв.); 6) други (68 млн. лв.).
Ръстът на пенсионните разходи се обуславя от номиналното увеличение на
размера на пенсиите, тъй като броят на пенсионерите се очаква да намалее с 1,5%
в резултат на увеличаването на изискуемата възраст. Динамиката на разходите за
пенсии по години е показана в таблица 3.
Табл. 3 Разходи за пенсии по години, млн. лв.
2016
разходи за
пенсии,
млн. лв.
Темп на
промяна, %
% от БВП

8 680,00

2017

2018

8 975,8 9 454,40

2019*

2020*

2021*

9 989,7

10 577,7

12 347,9

3,6%

3,78%

4,98%

5,64%

5,9%

16,7%

9,22%

8,81%

8,62%

8,42%

8,34%

9,91%

*план
НОИ

Източник: ФС по данни на

През последните години се очерта тенденция на намаляване на дела на
общите разходи за пенсии в БВП, но през 2021г. тази тенденция се променя и
се очаква този дял да се увеличи до 9,9 на сто при 8,34 на сто от БВП за 2020г.
Положителна тенденция е увеличението на средния размер на пенсията
на един пенсионер през 2021г., който се предвижда да достигне 488,97 лв. при
планиран среден размер за 2020 г. – 412,28 лв. т.е. нарастване с 18,6 на сто.
Увеличението на средния размер е в резултат на политиката за увеличаване на
минималния и максималния размер на пенсията с 20% и индексирането на
пенсиите с 5 на сто от средата на годината. При очаквана инфлация в размер на
2,1% реалното увеличение на пенсионните доходи ще възлезе на 16,2%.
Въпреки тези положителни тенденции по отношение на средния размер на
пенсията, разпределението на този ефект между самите пенсионери е
неравномерен – най-облагодетелствани са тези с най-ниските и с най-високите
пенсии. Увеличаването на минималния и на максималния размер на пенсиите
общо с 25% (20% от януари и 5% от юли), а на всички останали само с 5% (от
юли), дистанцира по-голямата част от пенсионерите от политиката по
повишаване на доходите. Мярката би се отразила дестимулиращо върху
осигуряващите се лица да не се осигуряват на високи доходи, защото така или
иначе индивидуалният им принос към осигурителната система няма да им
гарантира по-високи пенсии. Фискалният съвет подкрепя политиката по
увеличаване на доходите на пенсионерите, но счита, че това трябва да стане
по справедлив и финансово-устойчив начин чрез необходимите реформи на
пенсионно-осигурителния модел.
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Положителни промени се очакват и по отношение на коефициентите на
заместване на дохода зa 2021 г. – брутният коефициент расте от 38,8 на сто до
41,9 на сто, а нетният коефициент се очаква да достигне 54 на сто (при 50 на сто
за 2020г.).
Разходи за социални помощи и обезщетения
Планираните разходи за социални помощи и обезщетения през 2021г.
възлизат на 2 038,7 млн. лв., а увеличението спрямо първоначалния план за 2020г.
е с близо 300 млн. лв. (17,2%), но спрямо актуализирания бюджет на ДОО през
2020г. се планира намаление с близо 700 млн. лв. (спад с -26%). Като дял от БВП
социалните помощи и обезщетения ще формират 1,64% през 2021г.
Средствата за обезщетения за временна неработоспособност бележат
устойчива тенденция за увеличаване в последните няколко години с около 6-10%
годишно, но за следващата година тя осезаемо се забавя и се очаква ръст от помалко от 1% (табл. 4).
Табл. 4 Обезщетения за временна неработоспособност

сума, лв.
019
Ръст, %

2016

2017

2018

2019

2020

2021

445 920

486 175

536 840

570 500

632 800

637 200

066

000
9,03%

000
10,42%

000
6,27%

000
10,92%

0,7%

Източник: ФС по данни на НОИ
Намалява броят на дните, за които се предвижда изплащане на обезщетения
за временна неработоспособност през 2021 г. – от 18 234,1 хил. дни през 2020г. на
17 891,7 хил. дни (с 1,88% по-малко), което е положителна тенденция, но в
ситуация на епидемия от коронавирус, за която няма изгледи за скорошно
овладяване, Фискалният съвет има основания да очаква увеличаване в броя
на дните, за които ще се изплаща обезщетение.
Обезщетения за безработица са планирани в размер на 711,6 млн. лв. през
2021г., при 1 438,3 млн.лв. Средствата са разчетени за 103 398 правоимащи лица
при 19 лв. среднодневен размер на обезщетението.
Предвидени са и средства в размер на 300 млн. лв. за продължаване на
мерките за подкрепа на работодателите за запазване на заетостта в засегнатите
икономически сектори, които изпаднаха в затруднение в резултат на
предприетите мерки за ограничаване разпространението на COVID-19.
Фискалният съвет подкрепя тази антикризисна икономическа мярка, която
доказа своя ефект през 2020г.
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Изменение на параметрите по фондове
По отделните фондове на ДОО изменението в параметрите е показано на
фигурата по-долу:
Фиг. 4. Приходи, разходи и салда по фондове за 2020 и 2021г. (хил.лв.)
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Източник: ФС по данни на НОИ
Повече от ¾ от консолидираните разходи на ДОО са по Фонд „Пенсии“.
Традиционно балансът по този фонд е отрицателен, но през 2021г. се очаква дефицитът
да се задълбочи с близо 1,5 млрд. лв. (с 39% повече от дефицитa за 2020г.).
След фонд „Пенсии“, най-голям дефицит (355 млн.лв.) се очаква по фонд
„Безработица“, където е планиран ръст на разходите с 62% през 2021г. спрямо
първоначалния план за 2020г., но след актуализацията през Април 2020г. с 1
млрд.лв. на разходите по този фонд, планираните 711,6 млн.лв. разходи за 2021г.
са само 50% от актуализираните разходи за 2020г. Това допускане за двойно
свиване на разходите по фонд „Безработица“ през следващата година означава, че
или през тази година ситуацията е била надценена при увеличаването на
разходите с 1 млрд. лв., или през следващата година се предвижда бързо
възстановяване на пазара на труда, което изглежда оптимистично на фона на
влошаващата се епидемиологична обстановка.
Подобрява се балансът по фонд „Общо заболяване и майчинство“ през 2021г,
като приходите се увеличават с по-бърз темп от разходите. През 2020г. бе
заложено увеличение от 9% на разходите, а през 2021г. се очаква увеличение от
само 2%. Фискалният съвет счита, че в условията на нестихваща епидемия от
коронавирус има основания да се очаква по-сериозен ръст на разходите за
обезщетения за временна неработоспособност.
Поддържането на балансиран бюджет на социалното осигуряване е възможно
благодарение на трансфера от държавния бюджет за покриване на недостига.
141

Този трансфер за 2021г. се увеличава с 50% и достига до 6 205 391 хил.лв., което е
5% от БВП. Това обстоятелство предпоставя риск пред устойчивостта на
публичните финанси в дългосрочен план.

Изводи
 Разходите в бюджета на ДОО за 2021г. се увеличават с 19% спрямо 2020г., а
увеличението на осигурителните приходи е само 3,5%. Това води до увеличение
на дефицита по бюджета на ДОО с 50%.
 Намалява степента на покритие на разходите с приходи от осигурителни
вноски от 65% до 56%, а останалите разходи се финансират с трансфер от
държавния бюджет.
 Драстичното увеличаване на трансфера от държавния бюджет за
покриване на недостига по бюджета на ДОО през 2021г. повишава зависимостта
на социално-осигурителната система от дофинансиране чрез приходи от
данъци, което крие риск за дългосрочната финансова устойчивост на
пенсионно-осигурителната система.
 Увеличаването на минималния и максималния размер на пенсиите и
добавките по 50 лв. на всички пенсионери променя покупателната им стойност в
различна степен и се отклонява от принципите на социалното осигуряване.
Препоръчително е да се намери по-справедлив начин за актуализиране на
пенсионните доходи съобразно индивидуалния принос на лицата към
осигурителната система. Фискалният съвет подкрепя политиката по увеличаване
на доходите на пенсионерите, но препоръчва то да се реализира чрез
съответните реформи на пенсионно-осигурителния модел, за да се гарантира
и дългосрочната финансова устойчивост на осигурителната система.
 Предвид текущото развитие на епидемичната обстановка и отражението
му върху икономиката, Фискалният съвет счита, че дефицитите както по фонд
„Общо заболяване и майчинство“, така и по фонд „Безработица“ са подценени. В
резултат общият дефицит на държавното обществено осигуряване вероятно ще
премине 5% от БВП особено предвид оптимистичната прогноза за реален растеж
през 2021 г., а съответно и общият бюджет на функция „Социално осигуряване,
подпомагане и грижи“ ще превиши 15% от БВП.

Заключение
Фискалният съвет съгласува Проекта на Консолидирания бюджет на
държавното обществено осигуряване за 2021г.
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Становище относно Проект на Закон за бюджет на
НЗОК за 2020г.
Проектът за закона за бюджета на Националната здравно-осигурителна каса е
част от консолидираната фискална програма на Република България, поради
което Фискалният съвет следва да дава становище по него. Според Закона за
фискален съвет и автоматични корективни механизми, Фискалният съвет на
България наблюдава спазването на числовите фискални правила и изготвя
мотивирани становища и препоръки по проектите на закони и други
стратегически документи, относими към спазването на числовите фискални
правила.

Разходи за здравеопазване
Разходите за функция здравеопазване през 2020г. се увеличават и ще
достигнат 4 744 704,9 хил.лв. или 3,7 % от прогнозируемия БВП за 2020 г.
Увеличаването подчертава приоритетността на това направление в
публичните разходи. По-високите разходи обаче, не означават непременно подобро качество на публичните услуги. От гледна точка на финансова
обезпеченост, секторът разполага с ресурси, но оптимизацията при разходването
им е задължителна за постигане на по-добри резултати.
Въпреки ръста на разходите за 2020 г., възлизащ на 445 млн. лв. в сравнение с
предходната година, това увеличение остава по-ниско от увеличението през
2019г., което бе в размер 490 млн. лв.

Анализ на приходите
Общият размер на заложените приходи в номинален размер е 4 744 704 хил.
лв. Той включва увеличение в размер на 445 101 хил. лв. спрямо Закона за
бюджета на НЗОК за 2019 г., което се явява на номинален растеж от 10,4% на
годишна база. Наблюдава се трайна тенденция на увеличаване на бюджета на
НЗОК за периода 2010-2020 г. (Граф. 1).

Граф. 1 Номинален ръст на разходите на НЗОК за периода 2010-2020
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Основните компоненти на приходите в бюджета на НЗОК са
здравноосигурителни вноски и трансфери за здравно осигуряване от централния
бюджет. Размерът на приходите от здравни вноски за 2020 г. е 3 107 134,2 хил. лв.
и отбелязва увеличение с 264 880 хил. лв., което се равнява на 9,3% растеж на
годишна база спрямо Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г. Трансферите от
централния бюджет нарастват със 139 010,5 хил. лв. до 1 533 599,5 хил. лв. или
увеличение от 10%.
В предложената структура на приходите за 2020 г. съотношението между
приходи от здравни вноски и трансфери се запазва без значителни промени. При
сравнение със заложените в Законите за бюджетна на НЗОК параметри за 2019 г.
и за 2020 г. се наблюдава положителната тенденция за изпреварващ ръст на
приходите от здравноосигурителни вноски спрямо трансферите от централния
бюджет. Но през 2018 г. се наблюдава минимално преизпълнение на приходите от
здравноосигурителни вноски (2 622,5 млн. лв. спрямо 2 556,3 млн. лв.). Вследствие
на това преизпълнение при сравнение на Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г. с
очакваното изпълнение за 2018 г. се наблюдава противоположна (негативна)
тенденция – растежът на приходите от вноски (8,4%) е по-нисък от този на
трансферите (10,5%), т.е. делът на здравните вноски от общите приходи е
приблизително 66,1%, а на трансферите – 32,4%. Така се затвърждава
тенденцията от 2016 г. (Граф. 2). Общият дял на неданъчните приходи е
незначителен, но те бележат номинален ръст от 2 259,8 хил. лв. или 12,9%.

Граф. 2 Изменение в структурата на приходите на НЗОК за периода 2016-2020
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Увеличението на приходите от здравни вноски се дължи в най-голяма степен
на увеличението на минималната работна заплата, осигурителните прагове,
максималния осигурителен доход и осигурителния доход за земеделските
производители. Част от тези мерки обаче имат негативен ефект върху данъчните
приходи, тъй като разходите за осигурителни вноски намаляват данъчната
основа. Не е реалистично да се очаква значително повишение на събираемостта,
тъй като тя се увеличи чувствително в последните години. Липсват предложения
за пакет от мерки (законодателни, икономически, социално-психологически,
информационни), с които да се промени подходът към лицата, които не се
осигуряват здравно. От тази гледна точка може да се счете, че предвиденото
увеличение на приходи от вноски е оптимистично и е вероятно да е надценено.
Сериозен проблем в здравноосигурителната система са заложените
диспропорции между вноските, които държавата прави за осигуряваните от нея
лица, и разходите за тяхното здравно осигуряване. За 2019 г. вноската от
държавата за едно лице е приблизително 24 лв. при средна от работодатели и
работници – 77,8 лв.
В бюджета на ДОО и МТСП не са предвидени средства за медицинското
обслужване лицата, които не правят здравни вноски. Това принуждава лечението
на този голям контингент да е за сметка на здравноосигурените лица и води до
натрупване на дефицити.
Не е реалистично да се разчита и на допълнителни приходи за сметка на
населението, защото разходите за здравеопазване за сметка на лицата се
увеличават. По данни на Световната банка 50% от здравните услуги се плащат от
пациентите, при средно за ЕС от 18 -20%.
Въпреки обществените дискусии по отношение на промяна на
здравноосигурителния модел за 2019 г. такава не е предвидена. Вноската се
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запазва в размер на 8% при същото разпределение на нейната тежест между
осигурител (60%) и осигурен (40%).

Анализ на разходите
Общо разходи и трансфери - всичко по проекта на бюджет на НЗОК за 2020 г. са
в размер на 4 744 704,9 хил. лв., което е увеличение с 394 701 млн. лв. спрямо
ЗБНЗОК за 2019г. (или 9,07%). От това увеличение, за текущи разходи са
предназначени 96,9%, което е обичайно, а остатъкът формира разходите за
персонал.
Увеличението на разходите за персонал е мотивирано с промените на
минималната работна заплата и свързаните с това осигурителни прагове.
325 580,6 хил. лв. от увеличението е за здравно-осигурителните плащания.
Националната здравноосигурителна каса предлага следното разпределение на
средствата за здравноосигурителни плащания по бюджета за 2020 година:
1. за медицински дейности, съгласно чл.1, ал.2 от проекта на ЗБНЗОК за 2020 г.
– 2 838 282,6 хил. лв., в т.ч:
1.1. първична извънболнична медицинска помощ – 244 000,0 хил. лв.;
1.2. специализирана извънболнична медицинска помощ – 264 700,0 хил. лв.;
1.3. медико-диагностична дейност – 94 300,0 хил. лв.;
1.4. болнична медицинска помощ – 2 235 282,6 хил. лв.
2. за дентални дейности, съгласно чл.1, ал.2 от проекта на ЗБНЗОК за 2020 г. 179 800 хил. лв.
3. за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за
специални медицински цели, съгласно чл.1, ал.2 от проекта на ЗБНЗОК за 2020 г. на обща стойност от 1 353 800,0 хил. лв.
4. За здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана в
съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност по
проекта за 2020 г. са разчетени 70 094,2 хил. лв.
На графиката по-долу е представено изменението в структурата на разходите
за здравно-осигурителни плащания:

Граф. 4. Изменение в структурата на разходите на НЗОК
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Увеличението на разходите за болнична помощ е най-голямо – с 11,6%,
следвани от лекарствените продукти – 10,8%, при общ ръст на разходите 7,9%.
Не се предвижда значително увеличаване на дела на разходите за
извънболнична помощ. Запазва се делът на дейностите свързани с профилактика
и превенция на населението да е много нисък - около 12%, при средни равнища за
ЕС от около 20- 25 %.
Таблица 1.
Болнична помощ ИБМП Лекарства
Белгия

29%

20%

13%

Дания

31%

28%

4%

Чехия

33%

28%

16%

Франция

37%

14%

14%

Естония

34%

25%

16%

България*

50%

13%

28%
По Евростат

Делът на средствата за болнична помощ се запазва около 49,8%, при средни
равнища е ЕС от около 30%. Предвидени са мерки за ограничаване на
разкриването на нови болници и разширяване на дейността им.
Липсват радикални решения за ограничаване на разходите за лекарства, които
достигат до 30% от бюджета, при средно равнище за страните от ЕС 15- 18%.
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Отново се предвижда ръст на лекарствата за злокачествени заболявания, които
достигат до 466,6 млн. лв., което е около 9,8 % от бюджета на касата. В бюджета се
предвижда поредния ръст на лекарствата от 11,2%. Разходите за лекарства
достигат до 1 243 800 хил. лв.
Предвидено е да се уредят постепенно плащанията от натрупаните
задължения за лечението на осигурените лица в чужбина. Дължат се повече от
260 млн. лв.
Не е изяснен реда и източника за погасяване на задълженията на болниците около 500 млн. лв., които в голямата си част са от държавни и общински болници.
Има реална опасност погасяването на задълженията да е за сметка на
предвидените за 2019 г. средства за болнична помощ, което допълнително ще
дебалансира бюджета на системата.
Тревожно е състоянието на общинските болници, голямата част от които са
пред фалит. Липсват мерки за запазването им като система, която пряко
обслужва повече от 2 милиона души, главно хора с ниски доходи и възможности.

Анализ по преходни и заключителни разпоредби
В мотивите към бюджета на касата са направени предложения за промени в
законодателната сфера. Предложените изменения и допълнения в чл. 45 от ЗЗО
касаят две основни направления:
- финансовите взаимоотношения между НЗОК и притежателите на разрешения за
употреба, при обвързаност с наличие или липса на резултат от терапията с
лекарствените продукти, за които е определено проследяване на ефекта от терапията
съгласно чл. 259, ал. 1, т. 10 от Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина (чл.45, ал.23 от ЗЗО);
- механизмите, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК.
При обстоен анализ на чл.45, ал.23 от ЗЗО се налага извод за нейната
неприложимост, поради което се предлага и нейното изменение. Съгласно действащата
редакция, НЗОК има правната възможност да договори заплащане след отчитане на
резултата от терапията за лекарствените продукти, за които е определено проследяване
на ефекта от терапията съгласно чл. 259, ал. 1, т. 10 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина, при условия и по ред, определени в наредбата по ал. 9.
Видно е, че заплащането от НЗОК се предпоставя от наличие на резултат от
терапията, т.е. докато не е налице резултат, НЗОК не заплаща за съответния лекарствен
продукт, който през това време се отпуска от аптеките, респ. прилага се от
изпълнителите на болнична медицинска помощ. В редица случаи, при определени
терапии, резултат може да е налице след относително продължително време.
Независимо обаче от продължителността, във всички тези случаи е налице основния
проблем – докато не получат заплащане от НЗОК за отпуснатите, респ. приложение
лекарствени продукти, аптеките и лечебните заведения – изпълнители на болнична
медицинска помощ, не могат да заплатят същите на доставилите им ги търговци на
едро с лекарствени продукти. Това от една страна би поставило в риск търговския
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оборот, а от друга – би нарушило целия законоустановен ред по отчитане и заплащане
на реимбурсирани от НЗОК лекарствени продукти, което като краен резултат е
възможно да ограничи целия достъп на здравноосигурените лица до тези продукти.
Поради изложените мотиви се предлага изменение на чл.45, ал.23 в три насоки:
- да се установи нов механизъм, при който НЗОК да заплаща регулярно на аптеки
и болници отпуснатите, респ. приложени лекарствени продукти, а при липса на
резултат (пълна или частична) притежателите на разрешенията за употреба на
продуктите да възстановяват заплатените от НЗОК средства;
- НЗОК и притежателите на разрешенията за употреба/техни упълномощени
представители да договарят конкретни критерии за проследяване на ефекта от
терапията;
- договарянето на конкретни критерии и възстановяването на заплатените от
НЗОК средства да е задължително спрямо всички лекарствени продукти с режим на
проследяване ефекта от терапията, т.е нормата да придобие императивен характер.
Фискалният съвет подкрепя направеното предложение за отмяна на таксата за
обслужване събирането на здравноосигурителни вноски, която НЗОК плаща на НАП по
силата на чл. 24, т.6 от ЗЗО поради следните съображения:
- НАП е държавен орган, чиято задача е да администрира публични вземания,
вкл. осигурителни вноски. Съгласно чл. 3, ал.1, т.2 от Закона за НАП, тя
„установява публичните вземания за данъци и задължителни осигурителни
вноски по основание и по размер“ и „събира доброволните плащания на
публичните вземания по т. 2“(т.4);
- Издръжката на НАП се поема от държавния бюджет и не е логично НЗОК да
се поставя в ролята на клиент на НАП, който следва да й плаща за
извършените услуги.
- За разлика от данъчните приходи, приходите от осигурителни вноски имат
целево предназначение. Средствата от здравните осигурителни вноски следва
да се използват за здравеопазване, а не за издръжка на данъчната
администрация.
- НАП администрира и осигурителните вноски за фондовете на социалното
осигуряване, но не събира такса от тях. Това поставя НЗОК в неравностойно
положение.

Заключение
Направеният анализ дава основание на ФС да съгласува проекта на Закон
за бюджет на НЗОК за 2020г. и очаква ускоряване на дейността за
реформиране на здравния сектор.
Фискалният съвет съгласува проекта на закон за бюджет на НЗОК 2020 г.
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Обзор на финансово-икономическите мерки,
предприети от държавите в Европейския съюз във
връзка с разпространението на COVID19
Настоящият обзор цели да даде индикативна информация за предприетите
финансово-икономически мерки от държавите в ЕС, във връзка с разпространението на
COVID19. Държавите са разделени в две групи. В първа група са включени, държавите
от бившия Източен блок: България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния,
Словакия, Унгария, Словения, Хърватска, Чехия. Във втора група са включени:
Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипър,
Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Финландия, Франция, Швеция.
Информацията за приложените мерки е почерпена от публично достъпни
източници. Данните са събирани в периода 16 март – 10 април 2020 г. Обзорът може да
послужи като база за изготвяне на сравнителен анализ между мерките възприети в
България и в останалите държави.

Първа група държави:
1. България


Направена е актуализация на Закона за държавния бюджет за 2020 г., като

се позволява бюджетен дефицит в размер на 3.5% и максимален размер на
нововъзникнал публичен дълг за 2020 г. до 10 млрд. лв.;


Създават се условия за покриване на 60% от заплатите на служителите в

засегнатите сектори, които при равни други условия са заплашени от
съкращения;


Допуска се разсрочване на корпоративните данъци до 30 юни 2020 г.;



Осигуряват се средства за допълнителни възнаграждения за служители в

министерствата на здравеопазването, вътрешните работи и отбраната;


Увеличава се капитала на държавната Българска банка за развитие със

700 милиона лева, от които 500 милиона лева да бъдат използвани за издаване на
портфейлни гаранции на търговски банки за отпускане на корпоративни заеми и
останалите 200 милиона лева за предоставяне на безлихвени заеми на служители
в неплатен отпуск;
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Утвърждава

се

възможност

за

частен

мораториум,

осигуряващ

възможност за промени в графика за изплащане на главницата и/или лихвите по
задълженията, без да се променят ключови параметри по кредитния договор,
например вече договорените лихви. Могат да бъдат разсрочвани задължения за
срок до 6 месеца, който да изтича до 31 декември 2020 г. Разсрочваните
задължения трябва да са били редовно обслужвани или с просрочие не повече от
90 дни към 1 март 2020 г.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява до около
4% от БВП на България.

2. Естония


Гарантиране на съществуващите заеми, отпуснати на бизнеса и издаване

на нови револвиращи заеми. Изготвя се план за гарантиране на съществуващите
търговски заеми, издадени на бизнеса и издаване на нови заеми. Ще бъдат
предприети и нови финансови мерки за подпомагане на стартирането на нови
компании, като стартъпи за подпомагане на селското стопанство.


Наказателни лихви няма да се прилагат, ако компаниите отложат

плащанията на данъчни задължения за март и април (ще се прилагат специални
условия). Освен това, за да се подпомогне борбата с икономическите ефекти на
COVID-19, се отменя задължението на едноличните търговци да предплащат
задълженията си за социално осигуряване за първото тримесечие на 2020 г.


Предприемат се временни мерки за предотвратяване на безработицата и

подпомагане на бизнеса в затруднения. Естонският фонд за осигуряване на
безработица предлага да покрие 70 на сто от първоначалните заплати на
служителите в бизнес секторите, които изпитват финансови затруднения поради
ситуацията с COVID-19. Три месеца заплатите ще бъдат от предложения
механизма (за периода от 1 март до 31 май). Ще се приемат допълните условия
за приложение на механизма.


Предлага се приложение на интернет платформа Share Force One - за

споделяне на работна сила, която свързва B2B страни за временна обмяна на
работна сила. Share Force One работи в партньорство с Естонския фонд за
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безработица. Решението е на живо и безплатно ползване на платформата за
бизнес сектора в Естония.


Държавата ще компенсира с до три милиона евро, преките разходи за

отменените заради корона вируса културни и спортни събития.


Ползват се възможностите за дистанционна работа, открива се обикновен

уебсайт в портала eesti.ee, където предприемачите могат да декларират вида
инструменти или компетентност, с които могат да помогнат на държавата със
справянето с кризата.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
7% от БВП на Естония.

3. Латвия


Предложение за разработване на единен законодателен проект за мерки

срещу заплахи за държавата и предотвратяване на последствията от коронавирус
Covid-19. Според предложения законодателен проект, Министерският съвет
определя чрез предварително разработени правила, отраслите, в които са
възникнали спешни разходи във връзка с разпространението на Covid-19,
мерките и механизмите за подкрепа, приложими към тях. Правителството може
да преразгледа и разшири списъка на индустриите, засегнати от кризата. В него
се споменава, че данъкоплатците от индустриите, засегнати от кризата, имат
право да кандидатстват за данъчни ваканции.


Предприятията могат да поискат удължаване на срока на погасяване на

забавени плащания на данъци, които преди това са били удължени в
съответствие със Закона за данъците и митата, в случай че забавянето е
причинено в резултат на Covid-19. За да получат удължаване, данъкоплатците
трябва да подадат мотивирано заявление не по-късно от два месеца след
влизането в сила на закона.


Данъчната администрация има право да раздели погасяването на срокове

или да отложи погасяването за срок до три години от деня на подаване на
заявлението. Данъчните плащания, предложени за удължаване за погасяване,
няма да бъдат облагани с наказателна такса.
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Що се отнася до гаранциите, в условията се споменава, че програмата

включва възможност за предоставяне на подкрепа до 100 милиона евро на всеки
10-15 милиона евро покритие на риска. Законът също така предлага, малките и
средни предприятия, големите компании и онези, които са се оказали в
затруднения преди кризата с Covid-19, да имат право на допълнителна помощ.


Осигурени са гаранции за съществуващи ангажименти (инвестиционни

заеми, финансов лизинг).


Условията за получаване на заеми в ситуация на криза предвиждат

подкрепа за малки, средни и големи предприятия, които не са се оказали във
финансови затруднения преди кризата на Covid-19. Максимално разрешената
сума е 1 милион евро с максимален срок на погасяване до три години. В
законодателния проект се споменава също, че за отпускането на заема ще има
намалена и субсидирана ставка.


Предлага се подкрепа за всички предприятия чрез отпадане на авансовото

плащане на ДДФЛ за данъчен период 2020 г. Условието е приложимо за
авансови плащания от 1 януари 2020 г. нататък.


Латвийското правителство сформира специална група за подкрепа на

бизнеса и предотвратяване на щети на Covid-19.


Между 1 април 2020 г. и 31 декември 2020 г. политиката за

възстановяване на ДДС ще се регулира чрез промени в закона.


В тригодишен период (2021-2023г.) Държавната служба за приходите

(VID) е оправомощена да не взема никакви отрицателни решения по отношение
на участниците в програмата за сътрудничество, ако те са засегнати от кризата,
създадена от Covid-19. Участниците в Програмата за сътрудничество трябва да
са в състояние да предоставят доказателства за обективни условия на техните
проблеми.


Мерките за подкрепа при извънредно положение Covid-19 освобождават

от акциз, алкохола, използван за производството на дезинфектанти. Държавната
служба за приходите е разрешила предоставяне на специално разрешение на
предприятията за отстъпка от 90% от акцизен данък при извършване на
операции по производство и съхранение и на алкохол.


Предлага се мярка за работодателите със сектори засегнати от кризата,

които не могат да осигурят заетост на работниците си - компенсиране на
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заплатите на незаети работници до 75% от възнаграждението, определено в
Закона за труда, но не повече от 700 евро на календарен месец.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява 6% от
БВП на Латвия.

4. Литва


Планира се 10% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната да бъде

разпределен за изпълнението на всички предложени мерки, които ще възлязат на
5 милиарда евро. Средствата ще бъдат използвани за осигуряване на заетостта,
здравето и сигурността на населението и ще помогнат на бизнеса и ще
стимулират икономиката. Планът на правителството се фокусира върху
осигуряване на здравето на населението, подпомагане на малкия и среден бизнес
и стимулиране на заетостта и икономиката.


Предлага се осигуряване на 500 милиона евро за набавяне на

необходимите

ресурси

за

ефективно

функциониране

на

системите

за

здравеопазване и обществена сигурност. Фокусът е върху закупуването на лични
предпазни средства, реактиви, медицинско и друго оборудване.


Икономическият и финансов план за действие предвижда и допълнително

финансиране на здравеопазването, включително изплащане на бонуси на
персонала и допълнителни социални гаранции за здравни работници и
служители, работещи в райони, засегнати от болестта COVID-19. Освен това ще
бъдат предоставени средства за допълнително финансиране за публичните
органи, участващи в управлението на извънредни ситуации, включително
плащанията на бонусите на служителите. Предлагат се решения за по-бързи и
опростени обществени поръчки, които са от съществено значение за опазване на
общественото здраве в момента на извънредната ситуация. Предвидената сума
за тези мерки е 500 млн. евро.


Предвидени са 500 млн. евро за работни места и защита на личните

доходи. Планът за икономически и финансови действия предвижда 500 милиона
евро за запазване на работни места и доходи. Ще бъде предоставена следната
подкрепа: надбавки за служители не по-малко от минимална месечна заплата
(MMW), държавните средства ще представляват 60%, но не повече от една
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минимална заплата. Предвижда се също така да се разширят разпоредбите на
програмата за социално осигуряване на художниците и да се отделят
допълнителни средства за нейното изпълнение. В случай на карантина в
образователни институции или центрове за социални грижи и заетост, се
предвижда получаване на обезщетения за болест за грижи за деца и инвалиди.
Предвижда се също така да се отпуснат средства за самостоятелно заетите лица,
които са плащали осигурителни вноски: 257 евро на месец до 3 месеца, когато
не са в състояние да извършват дейностите си поради карантина, предоставяне
на държавна гаранция за удължаване отсрочения период от 3 на 6 месеца за
ипотечни плащания (без лихвите) за тези, които са загубили работата си. Също
така, се предлага да се разреши разсрочване или плащане на вноски за сметки за
електричество и природен газ от UAB Ignitis. Препоръчва се общините да
разрешат разсрочване или плащане на вноски за комунални услуги и сметки за
топлинна енергия.


500 милиона евро за поддържане на ликвидността на бизнеса.
Планът предвижда незабавни данъчни кредити, разсрочени плащания или

плащания на вноски в съответствие с договорения график без лихва; спиране на
действията за възстановяване въз основа на критерии за разумност;
освобождаване на данъкоплатците от глоби и санкции; възможност за
разсрочено плащане на данък върху доходите на физическите лица; увеличаване
на гаранционния лимит за Фонда за гарантиране на земеделските кредити и
INVEGA с 500 милиона евро и удължаване на сроковете за условията на
предоставяне на гаранция; предложение - предприятията да отлагат или плащат
на части от задължения за електроенергията и природния газ, консумирани от
UAB Ignitis. Препоръчва се също така общините да освобождават бизнеса от
данък върху търговските недвижими имоти и данъците върху земята и
препоръчват на общините да разрешават отсрочване или да планират разсрочено
плащане за комунални услуги и отоплителна енергия.


1 милиард евро за стимулиране на икономиката.
Икономическият и финансов план за действие също предвижда

ускоряване на инвестиционните програми чрез ускоряване на плащанията и
увеличаване на интензивността на финансирането. Планира се пренасочване на
инвестиционните фондове на ЕС към здравеопазването, заетостта и бизнеса.
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Предлага се централната банка да предприеме мерки за увеличаване на

кредитния потенциал на банките с 2,5 милиарда евро, в т.ч.:
1) Намаляване на изискванията за капиталова адекватност на кредитните институции;
2) Намаляване на ликвидните резерви;
3) Намаляване на други надзорни мерки.


Предлага се осигуряване на допълнителни 500 млн. евро, които да бъдат

определени като лимит на държавна гаранция за създаване или допълване на
съществуващи финансови инструменти. Предлага се да се създаде фонд за
смекчаване на последиците от COVID-19. Фондът ще бъде отворен за дарения от
юридически и физически лица.


Пакетът за стимулиране на икономиката от 1 милиард евро ще бъде

съставен от 500 милиона евро допълнителни инвестиции и 500 милиона евро
допълнителни гаранции.


Осигурява се допълнителна ликвидност на касата.



Планът за икономически и финансови действия предвижда правото на

правителството да заеме допълнителни 5 милиарда евро.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява 5% от
БВП на Латвия.

5. Полша


Забавено въвеждане на нови разпоредби в данъчното законодателство, в

т.ч. нови данъчни декларации по ДДС;


Възможност за уреждане на данъчни задължения след крайния срок без

наказателна лихва;


Осигуряване на финансова помощ при спиране на икономическата

дейност от предприемачите;


Възможност за включване на разходите, свързани с анулирани турове /

почивки, като приспадащи данъчни разходи за предприятията, засегнати от
кризата;
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Промени в схемата за публична помощ, по-специално разширяване на

обхвата й за малки и средни, както и за големи предприятия;


Облекчения при уреждане на данъчни задължения и социално-

осигурителни плащания;


Възможност за приспадане на данъчните загуби, понесени през 2020 г., от

доходите, постигнати през 2019 г .;
 Повишено ниво на гаранции и финансова помощ, предлагани от полската
национална банка за развитие - напр. нивото на гаранциите се увеличава от 60%
на 80% от размера на кредита;
 Включване на „епидемия“ в обхвата на кризисния фонд, който дава възможност
за финансова помощ при изплащане на лихви по заеми;
 Намаляване на законовия праг за обявяване на „период на криза“ (от 6 до 3
месеца), който дава право на работодателите да получават публична помощ за
финансиране на заетостта;
 Предложения от Правителството пакет от мерки за защита на бизнеса включва
подготовка на мрежа за безопасност за предприемачи, изправени пред
въздействието на коронавирусната епидемия. Правителството работи по така
наречения „пакет за защита на бизнеса“. Той ще включва редица решения, които
ще позволяват на предприемачите ефективно да се справят с трудната
икономическа ситуация, произтичаща от епидемията. Предложените промени в
законодателството ще включват облекчения, решения за подобряване на
ликвидността и мерки за защита и подкрепа на пазара на труда. По-долу е
изброен списъкът на промените, планирани от правителството.
Пакетът за защита на бизнеса ще гарантира:
01. Опростени данъчни задължения.
А. Разпоредби относно новите декларации за ДДС за големи предприятията ще влязат в
сила три месеца по-късно, т.е. на 1 юли 2020 г.
Б. Задължителният механизъм за разделяне на плащанията и ранните плащания с ДДС
ще бъдат опростени. Дружествата ще имат срок до юли 2020 г. (вместо до 1 април 2020
г.) да докладват в Централния регистър на бенефициерните собственици съгласно
Закона за AML.
В. Спирането на дейността ще бъде опростено.
Г. За индустриите (и участниците), засегнати от кризата, разходите, свързани с
отменени пътувания, ще бъдат приспадани от данъци.
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Д. Схемата за държавна помощ ще бъде променена и разширена за МСП и големи
компании.
02. Подобрена финансова ликвидност.
А. Правителството ще въведе данъчни облекчения.
Б.

Предприятията

ще

имат

възможност

да

приспадат

загубата

от

дохода

ретроспективно (т.е. да приспадат загубата през 2020 г. от дохода за 2019 г.), което ще
им позволи да намалят загубите на бизнеса по отношение на доходите, генерирани през
следващите пет години.
В. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) работи по разширяване на сумата на
предоставените гаранции и осигуряване на субсидирани заеми за засегнатите страни.
Г. Предприятията ще могат да получат помощ de minimis. Настоящите еднократни
гаранции de minimis, предоставени от BGK, не могат да надхвърлят 60 процента от
главницата или 3,5 милиона PLN. Предвижда се увеличение до 80%.
Д. Ще бъдат осигурени допълнителни субсидирани заеми предоставяни от Фонда за
бедствия. В обхвата на допустимите дейности на фонда се добавя и финансиране на
щети в резултат на епидемии.
 Правителството ще измени Закона за специални решения за защита на заетостта,
като намали кризисния период (включващ 15-процентов спад в бизнес оборота и
продажбите на стоки или услуги) от шест на три месеца. Това ще осигури
финансиране за запазване на работните места от страна на работодателите.
 Надбавките за болест и защита ще бъдат предоставени на предприемачите, ако
те не могат да осъществяват дейност поради разпространението на корона вирус.
 Предприятията ще могат да се възползват от облекчения при задължения за
социално осигуряване.
 Временно разширяване на правата на работодателите по отношение на
служителите - насочване служителите към извършване на друга работа - също
при други условия; подаване на препоръки за ползване на отпуск и препоръки за
медицински преглед на служители при завръщане на работа;
 Отлагане на крайния срок за изпълнение на капиталовите планове за компании с
50 до 249 служители;
 Временно отлагане на всички задължения за данъчна отчетност с определяне на
удължен краен срок;
 Разширяване на обхвата на мерките за ликвидност;
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 Въвеждане на опростена процедура за кандидатстване за разсрочено плащане на
данъчни просрочия;
 Разрешаване на бизнес, действащ в рамките на SEZ, да урежда данъчните
загуби, произтичащи от епидемичната криза;
 Въвеждане на опростени процедури за разсрочване на данъчни и осигурителни
плащания.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява 2.9% от
БВП на Полша.

6. Румъния


Мерки, обявени от НАП - спиране или, в зависимост от случая, отлагане

стартирането

на

принудително

изпълнение

за

възстановяване

на бюджетни дългове (с изключение на сумите от решения, постановени по
наказателни дела);
 Възстановяването на ДДС се извършва през месец март за всички уредени
декларации по ДДС, за които са издадени актуални решения за възстановяване;
 От 1 април 2020 г. се прилага нов ДДС механизъм за възстановяване на
средства. Механизмът е насочен към ускоряване на уреждането на исканията за
възстановяване;
 Прекратяване на всички данъчни одити (данъчни проверки, контрол срещу
измамите) с изключение на (а) проверки, които могат да се извършват
дистанционно и (б) случаи на укриване на данъци;
 Спирането на някои трансгранични действия за борба с измамите и на
специфичните дейности в ГКПП с Унгария и България;
 Отлагане на крайният срок за подаване на фискални декларации от 25 март 2020
г. до 25 април 2020 г.
 Публикуван е указ на президента на Румъния, за установяване на извънредно
положение на територията на Румъния в контекста на пандемията COVID-19:
• Правителството може да предприеме мерки, за да подкрепи икономическите
оператори, работещи в полетата, засегнати от вируса;
• Централните власти могат да командват единици за производство на материали и
оборудване, необходими за борба с пандемията;
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• Дерогация на обществените поръчки - публичните органи (както и юридическите
лица, в които държавата е мажоритарен акционер) вече могат директно да купуват
необходимите материали и оборудване;
• Министерството на икономиката, енергетиката и бизнес средата може да издава
при поискване сертификати за извънредни ситуации на икономическите оператори,
чиято дейност е засегната в контекста на COVID-19;
• Удължава се валидността на документите, издадени от публичните органи, които
изтичат по време на извънредното положение;
 По време на извънредния период цените на лекарствата и медицинското
оборудване, на храната със строга необходимост и на обществените комунални
услуги (електричество, топлина, газ, водоснабдяване, канализация, горива и др.)
могат да бъдат ограничени до границата на средната цена за последните 3
месеца преди обявяване на извънредното положение;
 Бенефициентите на европейските фондове, които са засегнати от приемането на
спешните мерки, предвидени в постановлението, могат да решат заедно с
властите да прекратят договорите за финансиране, сключени в съответствие със
закона;
• Ще бъдат предприети други мерки за осигуряване на непрекъснатост на
доставките,

съответно

добив,

производство,

преработка,

транспорт,

дистрибуция, доставка, поддръжка и ремонт на ресурсите, суровите и / или
полуобработените материали, необходими за правилното функциониране на
националната енергийна система, както и за гарантиране на непрекъснатостта на
всички комунални услуги.
Мерки по заетостта:
 Мярка 1:
Взето е решение всички служители, които имат деца до 12 години / 18 години (в
случай на деца с увреждания), да имат право на платени почивни дни (в случай, че
не е възможно те да работят дистанционно) по време на закриването на училищата
поради изключителни ситуации, решени от компетентните органи. Работодателят е
длъжен да одобри искането на служителите и да му изплати обезщетение в размер
на 75% от възнаграждението, на което би имал право на 1 работен ден, но не повече
от сумата, съответстваща на 75% от дневната сума на брутна средна работна
заплата, използвана за обосноваване на бюджета за социално осигуряване. По
изключение в някои сектори (като енергетика, оперативни звена от ядрени сектори,
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единици за непрекъснат

поток, здравеопазване и

социално подпомагане,

телекомуникации, радио, обществена телевизия, железопътен транспорт, обществен
транспорт и почистване на градове, снабдяване на населението с газ, вода,
електричество) почивката се предоставя само с одобрение на работодателя - за да се
гарантира, че няма големи смущения. Сумите се осигуряват от Фонда за
гарантиране на задълженията по заплати - тези суми ще бъдат изплатени от Фонд за
гарантиране на задълженията за заплати от държавния бюджет до края на
фискалната година (няма допълнителни разходи от страна на работодателите).
По време на извънредното положение е решено горните мерки да не се прилагат в
националния отбранителен сектор, а въпроси за служителите, работещи в затворите,
отделите за обществено здравеопазване и други сектори, да се решават отделно на
ниво министерство.
 Мярка 2:
Съгласно Указа на президента за установяване на извънредно положение изрично е
предвидено, че дистанционната работа / работа от дома може да се осъществява
чрез еднолично решение на работодателите. Следователно, по време на
извънредното положение, работодателите имат едностранно право да налагат на
служители да работят от дома /от офиса. Независимо от това, препоръчително е да
се създаде политика по отношение на дистанционна работа, която да определя
общите правила, които да се следват /прилагат по време на работа от дома/
дистанционно.
 Мярка 3
Служителите имат право да се ползват от медицински отпуск / карантинен отпуск.
По принцип размерът на обезщетението по време на медицински отпуск /
карантинен отпуск се поема от държавния застрахователен бюджет - с изключение
на

обезщетението

в случай

на

медицински

отпуск

за

първите

5

дни

неработоспособност, което се носи от работодателите.
 Мярка 4
По време на извънредното положение (30 дни) валидността на колективните
трудови договори се удължава.
 Мярка 5
Инспекциите по труда се спират, с изключение на тези, които целят да се провери
спазването на мерките, наложени от Националния комитет за извънредни ситуации,
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или тези, свързани с извършването на опасни действия и трудови злополуки. Очаква
се да бъдат приети други мерки за подпомагане.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
2% от БВП на Румъния.

7. Словакия


В Словакия компаниите и физическите лица ще получат автоматично

удължаване на крайния срок до три месеца на данъчните си задължения.


Приет е пакет с 31 мерки, разделени в четири категории – незабавни

действия,

законодателни

промени,

мерки

насочени

към

подкрепа

на

предприятията и мерки насочени към възстановяване на икономическото
развитие.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
1% от БВП на Словакия.

8. Словения
 Словенската банка за износ и развитие (SID Bank) подготвя финансови продукти
за смекчаване на финансовите последици от разпространението на корона
вируса. Заедно с Министерството на икономическото развитие и технологиите
SID Bank ще предложи през април 2020 г. финансови продукти на обща
стойност 800 милиона евро на големи компании, за да се справят и смекчат
последствията от коронавирус кризата. Тези средства ще се насочат предимно
към решаване на проблеми, свързани с корпоративната ликвидност, с
предлагането на услуги и продукти, проблеми породени от намаленото търсене,
прекъсване на производството, проблеми с веригата на доставки и проблеми с
инвестициите. Средствата ще се предлагат под формата на обезпечения и
рефинансиране на заеми, взети от банки;
 SID Bank ще коригира анализа и оценката на съществуващите клиенти,
изправени пред последствията от корона вируса (например финансови
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ангажименти, застраховки, мораториуми, демонстриране на допустимост на
целите на финансирането и др.);
 В допълнение, SID Bank ще промени или допълни някои от съществуващите
финансови продукти на пазара, за да помогне за справяне с ликвидната криза в
туристическия сектор (същото ще се направи и за сектора на хотелиерството).
 SID банк подготвя въвеждането на портфейлни гаранции по фондовете на
европейската политика на сближаване, които могат да се използват от
участващи и спестовни банки за финансиране на инвестиции и ежедневни
операции на МСП. По този начин компаниите ще могат да подобрят достъпа си
до източници на финансиране, дори при по-благоприятни условия за заемане.
 Подготвя се и предложение на законови изменения за отлагане на плащането на
данъчни задължения с цел избягване намаляването на ликвидността на
дружествата.
 Министерството на икономическото развитие и технологиите и Словенският
предприемачески фонд разработват мерки, насочени към микро, малки и средни
предприятия, на обща индикативна стойност от 115 милиона евро. Парите ще
бъдат достъпни под формата на нови заеми за бърза ликвидност. Помощта ще е
насочена към елиминиране на сривовете на ликвидността на МСП, едноличните
собственици и кооперации в резултат на корона вируса и към съществуващите
гаранции за защита на банковите заеми.
 Словенското правителство подготвя законови промени, които ще помогнат на
работодателите да покрият част от разходите, породени от намаления обем на
работа. Работодателят може да нареди на служителите отпуск поради временна
невъзможност да осигурят работа (при липса на поръчки, материали, работни
ресурси и т.н.). Предложението предвижда, че в такива случаи разходите на
работодателите за заплати на тези лица ще бъдат съфинансирани в размер на
40% от страна на държавата.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
2.1% от БВП на Словения.
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9. Унгария


Прилагане на секторни мерки, насочени към туризъм, хотелиерство,

културни услуги.


Разсрочено плащане на данъците, които са начислени след 1 март 2020 г.

и освобождаване от данъчни задължения с фиксирана ставка на 81 480 малките и
средни предприятия до юни 2020 г.


Централната банка на Унгария предлага на банките да прилагат

мораториум за изплащане на кредитни задължения на предприятия. Ако тази
мярка не бъде приложена от банките, ЦБ ще поиска от правителството да
приложи мораториум върху дълга за корпоративните заеми.


Централната банка предлага мораториум за погасяване на кредити по

своята програма за финансиране на растеж (FGS). ЦБ ще позволява на банките,
които предоставят заеми за малките и средни предприятия в рамките на FGS, да
предоставят възможности за преструктуриране и разсрочване на заемите.


Правителството отделя 2 милиарда HUF (приблизително 6 милиона евро)

средства за Държавен здравен център от резервите на държавния бюджет. Целта
на помощта е подобряването на здравните центрове.


Правителството отделя 2 милиарда HUF (приблизително 6 милиона евро)

средства

от

резервите

на

държавния

бюджет

за

Министерството

на

здравеопазването.


Правителството осигурява 6,7 милиарда HUF (приблизително 20 милиона

евро) допълнителен бюджет за прилагане на защитни мерки.


Унгария подготвя пакет от мерки в подкрепа на икономиката за около 30

млрд. долара. Общият пакет възлиза на 18-22 процента от брутния вътрешен
продукт на страната. Правителството въвежда всеобщ мораториум върху
вноските по корпоративните и частните заеми тази година, а централната банка
предприема редица мерки за осигуряване на ликвидност на банките.


Създава се специален фонд за 2 млрд. долара в подкрепа на борбата

срещу коронавируса.


Предложения за въвеждане на нови данъци за международните търговски

вериги и банки, с цел увеличаване на приходите в държавния бюджет.


Създаден е също така друг фонд на стойност 4 милиарда долара в

подкрепа на икономиката и заетостта.
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10.Хърватска
 Разсрочване на плащането на корпоративния данък, на задълженията за данъка
върху доходите на физическите лица и на осигурителните вноски. Мярката ще
бъде приложена чрез изменение на Общия данъчен закон, което ще позволи на
министъра на финансите да издаде специални разпоредби, уреждащи тази
област. Предвиденото отсрочване ще бъде 3 месеца с потенциално удължаване
до допълнителни 3 месеца, а данъкоплатците могат да поискат разплащане на
вноски при определени условия. Не се начислява наказателна лихва през
определения за разсрочване период.
 Компаниите, получаващи средства за облекчаване на ефекта от настоящата
криза ще бъдат освободени от плащането на корпоративен данък.
 Правителството също така предлага следните финансови мерки:
A. Предоставяне на безлихвени заеми на общини, градове и окръзи, Хърватска
здравноосигурителна каса и Хърватски институт за пенсионно осигуряване;
Б. Препрограмиране на съществуващи заеми (с въвеждане на гратисен период за
погасяване на главницата по кредита) и въвеждане на мораториум върху
кредитните задължения на клиенти на Хърватска банка за възстановяване и
развитие (HBOR) и търговски банки;
В. Одобряване на нови заеми за ликвидност на икономическите оператори за
финансиране на заплати, режийни и други основни оперативни разходи, с
помощта на търговски банки;
Г. Предоставяне на гаранции (застрахователни полици) на търговски банки на
износители и на HBOR по гаранционния фонд за износ с цел отпускане на нови
заеми за оборотен капитал за повишаване на ликвидността.
Д. Увеличаване на обхвата на гаранционния фонд за износ чрез включване на
туристическия сектор с цел да се даде възможност за издаване на гаранции
(застрахователни полици) за заеми на банки и HBOR, за допълнителни средства
за ликвидност на износителите и туристическия сектор.
Е. Да се допусне възможност чрез изменение на Закона за насърчаване на
инвестициите да се въведе удължаване на сроковете за изпълнение на
инвестиционни проекти и въвеждане на допълнителен гратисен период от три
години за запазване на работните места;
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G.

Интервенционна

покупка

на

излишъци

в

животновъдството

и

растениевъдството, плодовете и зеленчуците и други продукти от потенциално
застрашени промишлени и селскостопански производители;
З. Интервенционални доставки на дезинфектанти, сапуни и детергенти,
вътрешни дезинфектанти, дезинфектанти за болници и други съоръжения и
предпазно оборудване за борба с коронавирус, други продукти от потенциално
уязвими промишлени и селскостопански производители и включването им в
баланса на стратегическите стоки.
I. Увеличаване на процента на гаранцията HAMAG-BICRO (Агенция за развитие
на МСП) от 65% до 80% от главницата по кредита с съкращаване на
процедурата за обработка и допълнително отпускане на 15 милиона евро за
микро заеми за оборотен капитал (до 25 000 евро), с максимален лихвен процент
от 1%;
Й. Мораториум върху всички вноски на микро и малки заеми на ЕСИФ (ЕС) до
31.12.2020 г.;
K. Увеличаване на лимита за отпускане на de minimis от 200 000 на 500 000 евро;
Л. Възможността за мобилизиране на част от бюджета като принос към
секторните субсидии за интервенция за предприемачи (национална безвъзмездна
помощ);
М. Въвеждане на Постоянното споразумение, спиране на изпълнението на
всички съдебни изпълнители срещу всички длъжници (юридически или
физически лица) за период от три месеца;
N. Кредити за ликвидност и оборотен капитал (заплати и оборотен капитал без
задължения към финансови институции) с матуритет до три години;
О. Провеждане на препрограмиране от кредитни институции на определени
клиенти по бърз начин без прекласификация на неизпълнение;
 Помощ за запазване на работните места в засегнатите от коронавирус
сектори;
• временна мярка за допълнително финансиране за задържане на работни места в
засегнатите от коронавирус сектори;
• Удължаване на продължителността на мярката за постоянен сезон;
• Осигуряване на изплащане на минимални заплати за хората с увреждания с цел
запазване на заетостта и отсрочване на изплащане на финансова компенсация за
всички работодатели от квотата за заетост на хора с увреждания;
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• Помощ за програми за финансиране на оперативен капитал и подобряване на
ликвидността на засегнатите предприемачи в туристическия сектор;
• Отсрочване на плащането на концесионната такса за туристическа земя в
лагери;

11. Чехия


Стандартният краен срок за подаване на декларацията за данък върху

доходите за 2019 г. е удължен. Няма да се прилага неустойка и лихва за забавено
плащане, стига данъчната декларация да бъде подадена до 1 юли 2020 г. От
данъкоплатците няма да се изисква да доказват, че забавянето е причинено от
COVID-19.


В случай на други закъснения на подаване на данъчни декларации,

включително закъснялото подаване на контролни отчети, данъкоплатците няма
да подлежат на санкции (за забавено попълване и плащане), при условие че
могат да докажат, че забавянето е причинено от COVID-19.


Държавата ще предоставя и безлихвени заеми, ако предприятието

докаже, че е претърпяло вреди от COVID-19.


Правителството налага на редовни студенти на лица от професионални

училища и университети в образователни дисциплини, фокусирани върху
социалната работа и социалната педагогика, социалния и хуманитарен труд,
социалната

работа,

социалната

правна

работа,

благотворителността

и

социалните дейности или във всяка програма, насочена към социалната работа,
социалната политика, социалната педагогика, социалната грижите, социалната
патология, правото или специалното образование да работят и да поемат
задълженията за осигуряване на предоставянето на грижи в социалните
заведения.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
2% от БВП на Чехия.
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Втора група държави:
12.Австрия
 Нов режим за работа със съкратено работно време
При нов, по-гъвкав режим на работа с намалено работно време компаниите са в
състояние да съкратят работното време до 0% от нормалното работно време, с
условието, че в рамките на период от 3 месеца, трябва средно най-малко 10% от
нормалното работно време действително да се изпълнява. Въпреки намалението на
работното време, служителите ще получават до 90% от нетната си заплата. По този
начин работодателят плаща заплатата, равна на действителното работно време, докато
разликата до 90% се плаща от правителството. Ако работодателят намали работното
време на служителя до 20%, следователно работодателят трябва да покрие само 20% от
нетната заплата на служителя.
 Задължителен мораториум върху заемите за потребители и малки предприятия,
засегнати от короновирусната пандемия, по предварителни данни мярката ще
засегне около три милиона кредита.
 Програма, по която държавата ще стане гарант на 90% от заемите на компании в
размер на до 120 милиона евро или до размера на тримесечният им оборот.
Помощта се прилага в пакет със забрана за изплащане на дивиденти за една
година и изисква строго ограничаване на бонусите за членовете на управителни
и надзорни бордове.
 Предвижда се осигуряване на помощ за над 38 млрд. евро за всички засегнати
сектори и държавни гаранции за заеми в размер на 9 млрд. евро.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява
около 9% от БВП на Австрия.
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13.Белгия
Регион на Фландрия


Предприятията, за които има риск да изпаднат в несъстоятелност заради

кризата, могат да получат еднократна премия в размер на 4000 евро. Ако
предприятието трябва да остане затворено след 5 април 2020 г., то може да
получи допълнително обезщетение от 160 евро на ден.


Удължаване на кризисна гаранция - при стандартни гаранционни схеми

компаниите могат да получат гаранции в размер на до 75% от новите
споразумения за финансиране. Предприятията могат да получат допълнителни
мостови заеми, които по принцип са в срок до 3 месеца, но предвид условията,
срокът се удължава до 12 месеца.


Помощ за туристическия сектор – осигурява се бюджет от 5 милиона

евро с цел подпомагане младежки и социален туризъм. VISITFLANDERS няма
да събира наеми за младежки общежития.

Регион на столицата
На 17 март 2020 г. правителството на Брюксел обяви мерки за подкрепа на обща
стойност 110 милиона евро с акцент

върху секторите на

хотелиерството,

ресторантьорство, организиране на събития, туризъм, търговци на дребно и
развлечения. Обявени са следните мерки:


Еднократна компенсационна надбавка - изплащането на еднократна

помощ в размер на 4000 евро за всички предприятия, които са задължени да
затворят след решения, приети от Съвета за национална сигурност и опериращи
в следните отрасли: кетъринг; настаняване; дейности на туристическите
агенции, туроператори, резервационни услуги и свързаните с тях дейности;
търговия на дребно с изключение на хранителни магазини, зоо магазини, аптеки,
търговски обекти, бензиностанции и доставчици на гориво.


Изплащането на еднократна помощ от 2000 евро за фризьорски салони.

Други мерки


Премахване на градския данък за първата половина на 2020 г .;



Финансови интервенции (общо 20 милиона евро) в полза на компаниите,

засегнати от коронавирусната криза, чрез предоставяне на публични гаранции за
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банкови заеми; осигуряване на ниско-лихвени заеми на ключови доставчици в
сектора на хотелиерството и ресторантьорството и за хотели и заведения за
обществено хранене, в които работят повече от 50 души;


Мораториум върху погасяване на заеми, отпуснати от фонд „Финанси и

инвестиране“ на засегнати компании на база оценка на всеки отделен случай;


Допълнителна ликвидна помощ за хотелиерството и ресторантьорството,

туризма, събитията и културния сектор;


Подпомагане на компании във финансово затруднение чрез разширяване

на дейността за Центъра за компании в затруднение.


Преустановяване

начисляване

и

събиране

на

данъка

върху

експлоатацията на таксита или автомобили с шофьор за 2020 година.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява
около 2% от БВП на Белгия.

14. Германия


Ускоряване достъпа до субсидиите за намалено работно време:

намаленото работно време на смяна трябва да се отрази минимум > = 10% от
служителите;


Държавата заплаща всички данъци и осигуровки върху заплатите

(включително и частта на работодателя);


Данъчни инициативи

- опростяване на процеса за кандидатстване за освобождаване от данъчни
задължения;
- ускоряване на корекциите на авансовите плащания;
- отлагане на данъци до края на година, ако липсата на финансови средства е в
резултат от Ковид кризата;


При съкратеното работно време, правителствената агенция по заетостта

плаща 67% от загубата след данъчно облагане на служители с деца и 60% на
останалите служители;


Субсидията за намалено работно време може да се използва за период до

12 месеца;
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 Правителствената помощ за ликвидност предвижда значително разширяване на
заемите, предоставени от Банката за развитие в страната от 460 милиарда до 550
милиарда евро;
 Осигурени 50 млрд. евро директни грантове за малки фирми, IT фирми и
свободни професии;
 Осигурени 400 млрд. евро – средства за фонд Стабилност;
 Осигурени 10 млрд. евро за компенсации за работещи.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
4.9% от БВП на Германия.

15.Гърция
 Отлагане/суспендиране на плащанията на ДДС и данъчни задължения за
предприятията:
► Плащането на дължимия ДДС се спира за засегнатите предприятия. По време на
периода на спиране няма да се начисляват лихви за забавено плащане или доплащане.
► Изплащането на задължения, оценени и дължими на данъчната администрация,
както и плащането на вноски по задължения или частични дължими плащания, се
спират за засегнатите предприятия. По време на периода на спиране няма да се
начисляват лихви за забавено плащане или доплащане;
 Преустановяването на плащането на данъци ще се прилага за конкретни
предприятия в съответствие с кодовия им номер на дейност (”Δ“), независимо
дали дейността им остава активна, частично активна или спряна по силата на
правителствено нареждане или по собствена инициатива. Министерството на
финансите определя кодове на дейностите (“Δ“) на засегнатите предприятия.
Списъкът се развива и подлежи на актуализации. Горепосоченият период на
спиране ще продължи 4 месеца. Като предпоставка за прилагане на спирането на
плащанията предприятията трябва да запазят всички съществуващи работни
позиции.
Министерството на финансите определя следното:
1. Спиране на плащането на данъци на самонаети лица;
► Всички данъчни задължения на засегнатите самонаети лица, дължими през март, се
преустановяват за период от 4 месеца.
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2. Намаляване на ставката на ДДС, приложима за определени стоки, необходими за
защитата срещу COVID-19
► Приложимата ставка на ДДС се намалява на 6% (от 24%) до края на 2020 г. за някои
стоки като: защитни маски и ръкавици, антисептични продукти, кърпички и
съответните продукти, сапун и други продукти, използвани за лична хигиена цел,
етилов алкохол, ако се използва като суровина за производството на антисептици.
 Недвижими имоти / наеми
► Предприятията, с преустановена дейност, подлежат на плащане на 60% от
договорения наем за техните бизнес помещения за месеците март и април.
► Служителите на горепосочените предприятия, чийто трудов договор задължително
се прекратява, плащат 60% от договорения наем за жилището си по основно си
местожителство.
► Данъчните задължения на наемодателите на горните недвижими имоти се спират за
период от 4 месеца.
 Възстановяване на задължения на гръцката държава

- Данъчната

администрация, пристъпва към възстановяване на дължимите задължения на
данъкоплатците до 30 000 евро.
 Финансиране на предприятия
► Гръцката държава разглежда приемането на разширена рамка за финансиране за
всички засегнати предприятия.
► При предоставяне на финансова помощ се взема под внимание следното: намаляване
на бизнес оборота; разходи, свързани със служителите; запазване на съществуващите
работни позиции.
► изплащането на вноски по кредити, дължими на гръцките банки от страна на
засегнати предприятия, се преустановяват до поне 30.09.2020 г. Договорната лихва се
дължи и изплаща.
 Мерки за ДДС във връзка с етилов алкохол
Всички дейности за производство на антисептици от промишлени и занаятчийски
предприятия в полза на Министерството на здравеопазването са освободени от ДДС,
съответният входящ ДДС ще бъде приспадан.
 Мерки за подкрепа от ЕС
► Създава се специален инвестиционен фонд с цел подпомагане на МСП, пазара на
труда, както и други уязвими сектори на икономиката.
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► Предоставянето на капитал и инвестиционно финансиране от ресурсите на
Европейската централна банка в момента се проверява.
► Беше обявено изготвянето на директива на ЕС за предоставяне на държавна помощ
чрез безвъзмездни средства или данъчни стимули.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
7.5% от БВП на Гърция.

16.Дания
 Преизчисляване в посока намаление на вноските за корпоративен данък за
първото тримесечие, ако предприятията докажат по-ниски приходи от
планираните в резултат на кризата.
 Отложени плащания на ДДС: условията за плащане за големи корпорации плащанията на ДДС се отлагат за 3 месеца (март, април и май).
 Предложение за допълнително увеличаване на ликвидността на големите
корпорации с приходи над 50 млн. DKK. Прогнозата е за увеличаване на
ликвидността им с 35 млрд. DKK.
 Отложени социални вноски и подоходни данъци: условия за плащания удължени за 4 месеца (април, май и юни). Прогнозираният ликвиден ефект е 90
млрд. DKK.
 Компенсация за анулиране на по-големи събития при следните условия: трябва
да са повече от 1000+ или 500+ участници, трябва да се провеждат в Дания и да
са значими за обществеността. Покрива се загубата на приходи и направените
разходи, ако събитието бъде отложено.
 Датското правителство обявява временна програма за обезщетение на
служители, за които има вероятност да бъдат уволнени. Програмата е специално
насочена към компании, които са изправени пред недостиг на поръчки и имат
по-малко от обичайното клиенти. Всички частни компании са допустими за
кандидатстване, но трябва да докажат, че са изправени пред съкращения на
повече от 30% или 50 служители.
 Програмата за компенсация на заплатите: Програмата е с първоначален срок 3
месеца, като започва от 9 март и обхваща до 75% от заплатата на служителите,
максималното допустимо плащане е 23 000 DKK на месец. За почасов персонал
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компенсацията може да достигне 90% или 26 000 DKK на месец. Компаниите в
замяна на помощта се съгласяват да не наемат нови служители в периода, в
който получават обезщетението.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
2.5% от БВП на Дания.

17.Ирландия
За население поставено пред загуба на работата си
 Временната схема за субсидиране на заплатите COVID-19 позволява на
работодателите да продължат да плащат на служителите си по време на
пандемията COVID-19. Схемата ще продължи 12 седмици от 26 март 2020 г.
Схемата ще възстанови на работодателите максимум 410 евро за всеки
квалифициран служител. Самонаетите лица трябва да кандидатстват за
изплащане на помощи за пандемичната безработица COVID-19.
 Новото плащане за безработица COVID-19 е достъпно за служители, самонаети
служители, студенти и граждани извън ЕИП, които са загубили напълно работа
си поради пандемията COVID-19. Плащането има опростен формуляр за
кандидатстване и се изплаща фиксирана сума от 350 евро на седмица. Ако
работното време е намалено на 3 дни или по-малко на седмица, се кандидатства
за краткосрочна работна подкрепа.
 Ипотеки и заеми
5-те търговски банки (AIB, Bank of Ireland, KBC, Permanent tsb и Ulster Bank),
заедно с техния представителен орган Федерация за банкиране и плащания
Ирландия (BPFI) обявиха редица мерки за подкрепа на индивидуалните клиенти и
бизнеса, засегнати от пандемията COVID-19.
Те включват:
-

Прекъсване на плащането по кредити до 3 месеца за бизнеса и индивидуални
клиенти. При отлагане на плащания е необходимо осъществяване на връзка със
съответната банка.

-

Гъвкавост за банкови клиенти с инвестиционни имоти, които имат наематели,
засегнати от COVID-19. Тези наемодатели могат да искат прекъсване на

174

ипотечното плащане до 3 месеца, което може да бъде съотнесено към наема на
наемодателите.
-

Отлагане на съдебните производства за 3 месеца.
 Наематели и наеми
Обявени спешни мерки за защита на наемателите, засегнати от COVID-19:

-

Мораториум върху обявленията за напускане на жилища под наем и мораториум
върху срочните наеми за продължителността на пандемията COVID-19

-

Увеличаване на срока на предизвестие за наемания под шест месеца имот от 28 на
90 дни

-

Докато се очаква наемателите да плащат наем по време на пандемията COVID-19, е
на разположение подкрепата за доходите и добавката за наем. Тези помощи се
предоставят от Департамента по въпросите на заетостта и социалната закрила.

Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
2% от БВП на Ирландия.

18.Испания
 Административните производства са спрени.
 Данъчните задължения на малките и средни компании са диференцирани.
 Данъчни облекчения за различни групи служители.
 Испанското правителство обявява линия за финансиране в размер на 400
милиона евро с гаранция от ICO (Официален кредитен институт на Испания) за
самостоятелно заети и туристически компании с „местожителство“ в Испания,
нуждаещи се от ликвидност с лимит от 500 000 евро, включително транспортни
компании, таксита, хотели, ресторанти, коли под наем, туристически агенции,
музеи и други. Средствата се разпределят под формата на 4-годишен заем, с
фиксиран лихвен процент (с максимум 1,5%), при който ICO ще гарантира
кредитните институции с 50% от риска на клиентите. Операциите могат да бъдат
договорени до 31 декември 2020 г.
 Правителството обявява пакет от 200 милиарда евро за подпомагане на
компаниите и защита на работниците и други уязвими групи, засегнати от
кризата. Половината от средствата от фонда са обвързани със схема за
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обществени гаранции, гарантиращи ликвидност за бизнеса, по-специално за
облекчаване на условията на временните колективни съкращения (известни като
ERTE в Испания), подпомагащи работници и предприятия, засегнати от спад в
активността и гарантиране на ликвидността за бизнеса.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
1% от БВП на Испания.

19.Италия
 Прекратяването на заеми, отпуснати от Областна администрация до шест месеца
и

дванадесетмесечно отлагане на

мониторинга на изпълнението

след

приключване на инвестициите, съфинансирани от региона Апулия;
 Финансиране чрез покана за търг на стойност 4,5 милиона евро за
кандидатстване на участници с разработени интелигентни работещи бизнес
планове (Регион Ломбардия);
 Създаване на Гаранционен фонд за заеми в подкрепа за оборотен капитал на
стойност 5,5 милиона евро и револвиращ фонд за отпускане на възстановими
заеми за оборотен капитал на стойност 1,7 милиона евро (Лигурия);
 Разпределения на стойност 38 милиона евро за активиране на фонд за
съкращения при дерогация („cassa integrazione in deroga“) (Emilia Romagna);
 Осигурени 25 млрд. евро за подпомагане на икономиката - предвидена помощ от
600 евро на месец за самоосигуряващи се лица и 10 млрд. евро осигурени
гаранции за заеми.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
1.4% от БВП на Италия.

20. Кипър
В светлината на бизнес смущения, причинени от коронавируса, кипърското
правителство обявява редица мерки за подпомагане на икономиката на страната,
включително следните мерки, свързани с данъци:
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 Данъчни мерки
· Удължаване с два месеца на крайния срок за подаване на декларации за данък върху
доходите, които се дължат до 31 март 2020 г. Новият краен срок за подаване на
декларациите за корпоративен данък за 2019 г. и за декларациите за данъци върху
доходите на физическите лица за 2019 г. на лица, изготвящи одитирани финансови
отчети, е на 31 май 2020 г.
· Неплащането за период от два месеца на увеличената част от вноските (в сила от март
2020 г.) към Общата система на здравеопазване от работодатели, служители и
държавата.
· Специални договорености, които ще подпомагат данъкоплатците, които са били
включени в схемата, регулираща уреждането на просрочените данъци.
 Мерки за ДДС
· Временно спиране на двумесечното задължение за плащане на ДДС без налагане на
санкции като мярка за повишаване на ликвидността за бизнеса. Тази мярка се прилага
за:
- предприятия с оборот, ненадвишаващ 1 милион евро въз основа на оборота на
декларациите за ДДС, подадени през 2019 г. и
- предприятия, чийто оборот е намален с повече от 25%.
Отбелязва се, че ще бъдат взети съответни мерки за задължението за плащане на ДДС
постепенно да се плаща до 11 ноември 2020 г.
· Временно намаляване на ставките на ДДС, както следва:
- Стандартна ставка на ДДС: от 19% до 17% за период от два месеца; и
- Намалена ставка на ДДС: от 9% на 7% за период от 3,5 месеца.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
3.3% от БВП на Кипър.

21.Люксембург
 Финансова помощ за предприятията - представен проект на закон, предназначен
да подпомогне предприятията, засегнати от непредвидимо и изключително
събитие от национално или международно измерение, като терористична атака,
изригване на вулкан или зараза, като например коронавируса. С този нов закон
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МСП, но също така и индустриите и самостоятелно заетите лица имат право на
определена финансова подкрепа, доколкото са изпълнени трите критерия подолу:
1) потвърждава се, че има вредно въздействие върху икономическата активност на
определени компании в даден период;
2) дружеството е изправено пред временни финансови затруднения;
3) и е налице причинно-следствена връзка между тези трудности и споменатото
събитие.
Допустимите компании могат да се възползват от аванс, ограничен до реалната загуба
на доходи. Максималният размер на помощта е 500 000 евро на компания и включва
ограничения за някои икономически сектори. Законопроектът ще се гласува от
Камарата на представителите. Тази схема за помощ допълва съществуващите
инструменти за помощ, администрирани от министъра на икономиката, които вече се
прилагат в подобни случаи, като например инвестиции в предприятията занимаващи се
с хигиенни материали, гаранции за кредитни институции, частична безработица и др.
 Частична безработица или работа с намалено работно време
Тази мярка е насочена към поддържане на заетостта и следователно избягване на
уволнения в компании, страдащи от отрицателното икономическо въздействие на
събитие като коронавирус. Изплащането за частична безработица в ситуации на
непреодолима сила предвижда 80% от разходите да бъдат възстановени от Фонда за
заетост във връзка с часовете за безработица. Има ограничения по отношение на нивото
на заплата (250% от минималната социална заплата за неквалифицирани служители) и
продължителността (1022 часа максимум годишно на служител). Това се отнася за
всички икономически сектори, стига причинените вреди да са пряко свързани с
коронавируса.
Предоставят се две схеми за частична безработица на компаниите:
Първа схема, за дружествата, които са пряко засегнати - съществува незабавна
допустимост за частична безработица и ускорена процедура. Това са компании, които
трябва изцяло или частично да прекратят своята дейност след решение на
правителството.

Това

включва

културни,

социални,

празнични,

спортни

и

развлекателни дейности, както и заведения, принадлежащи към сектора HORECA, с
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изключение на хотелите, които остават отворени. Подобна е ситуацията и за
строителния сектор.
Втора схема - за останалите: има месечен протокол за заявка за схема за частична
безработица в случай на непреодолима сила, свързана с коронавируса.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
10% от БВП на Люксембург.

22.Малта
 Мерки за подкрепа на бизнеса и запазване на работните места - тези мерки се
оценяват на 70 млн. евро на месец.
 Всички мерки, обявени от правителството, ще се прилагат със задна дата от 9
март 2020 г. Размерът на отпуснатата помощ зависи от степента, в която е
засегнат бизнесът в съответния сектор. Основните категории бизнес, които се
считат за по-критично засегнати, са изложени по-долу.
 Следните бизнес сектори, които бяха идентифицирани като критично засегнати
от пандемията COVID-19 (обхващаща 60 000 служители), ще получат държавна
помощ в общ размер около 44 млн. евро на месец са както следва: определени
дейности на едро; определени дейности на дребно; настаняване; дейности
свързани с хранителния и питейния сектор; отдаване под наем и лизинг на
моторни превозни средства; дейности по заетостта; туристически агенции,
туроператори и свързаните с тях дейности; дейности по сигурността и
разследванията; обслужване на сгради; транспорт; творчески, изкуства и
развлечения; лични услуги.
 За тези сектори правителството ще финансира до 800 евро на месец от месечната
заплата на всеки служител. Това се отнася и за самостоятелно заетите лица,
работещи в посочените сектори.
 Когато месечната заплата надвишава 800 евро, се очаква работодателят да
изплати останалата част до месечна заплата от най-малко до 1200 евро. Ако
работодателят не е в състояние да поддържа допълнителното плащане, така че
конкретната заплата да достигне най-малко 1200 евро, тогава трябва да се
постигне

споразумение

с

участието

на

синдикатите,

Департамента по индустриални и трудови отношения.
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служителите

и

 Малта Ентърпрайз създава онлайн портал, който да помогне на предприятията
да идентифицират, според приложимия NACE код и регистрационен номер по
ДДС, мерките, по които са допустими за подпомагане.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
12% от БВП на Малта.

23.Нидерландия
 Мораториум за дългове - водят са индивидуални обсъждания с банки;
 Възстановяване на заплащане на болнични – прилага се специална схема за
хора, които са освободени за кратък период от време;
 Агенция за безработица UWV и Министерство на социалните въпроси: при 2-24
седмици с поне 20% до 100% по-малко отработени часове UWV възстановява
70% от „неработените“ часове, за срок на намалената активност до 24 седмици.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
3% от БВП на Нидерландия.

24.Португалия
 Мерките за подкрепа на дружествата, приети от SEAF по отношение на
данъците, са следните:
-

Отлагане на крайния срок за 1-ва вноска на задължения за корпоративен
данък до 30 юни 2020 г., без неустойка;

-

Отлагане на крайния срок за подаване на декларация за корпоративен данък
за данъчен период 2019 г. от 31 май 2020 г. до 31 юли 2020 г., без неустойка;

-

Отлагане на крайния срок относно 1-ва вноска на плащането по сметка и 1-ва
вноска на допълнителното плащане по сметка - което следва да се извърши
през юли - до 31 август 2020 г., без наказателни лихви;

-

Обявените от здравните органи ситуации на заразяване или профилактична
изолация се считат за разумно забавяне на изпълнението на задълженията за
данъчна отчетност по отношение на данъкоплатци или дипломирани
счетоводители;
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 Програми за финансово стимулиране
-

Мерки за ускоряване на авансовите плащания или възстановяването на суми:
според IAPMEI, исканията за възстановяване на суми, подадени от
компаниите, ще бъдат уредени възможно най-бързо, като се използва, ако е
необходимо, преходно авансово плащане до 80% от стимула.

-

Удължаване (за 12 месеца и без лихва) на срока на погасяване на заемите,
предоставени по QREN или Португалия 2020, в ситуации на намаляване на
оборота или резервите или поръчки през двата месеца преди искането за
промяна на погасителния план, спрямо същия период на предходната година.

-

Отчитане на отрицателните въздействия на COVID-19 в случай на
недостатъчно

изпълнение

на

действия

или

цели,

установени

в

споразуменията за безвъзмездни средства на Португалия 2020.
-

Извънредно финансово стимулиране за да се предотврати рискът от
безработица и поддържане на работни места (до една минимална работна
заплата на работник).

-

Укрепване на капацитета за реакция на IAPMEI и на Turismo de Portugal.

-

Създаден е Финансовият инструмент „Капитализар“ - Covid-19, на стойност
200 милиона евро, с цел подкрепа на компании, чиято дейност е повлияна от
икономическите ефекти в резултат на избухването на епидемията. Този
финансов инструмент е насочен към компании, чиито продажби са намалели
с най-малко 20% през последните 60 дни (в сравнение със същия период на
миналата година) преди подаването на заявлението за подкрепа.

-

Удължаване на срока за подаване на заявления за покани по Португалия
2020.

 Португалското правителство стартира над 30 инициативи, насочени към защита
на работниците и семействата, за смекчаване на икономическото въздействие на
COVID-19 чрез фискални паузи и инжектиране на ликвидност. Правителството
поставя

особен акцент върху сектора Туризъм, като установява специална

кредитна линия в размер на 60 милиона евро за микро предприятията в сектора и
като работи в тясно сътрудничество с Туризмо де Португалия за укрепване на
националния капацитет за отговор на предизвикателствата, произтичащи от
COVID-19. Основните мерки включват 200 милиона евро кредитна линия за
бизнеса, 60 милиона евро кредитна линия за микро предприятия в туристическия
сектор, извънредна подкрепа за поддържане на трудови договори в компания в
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размер на 2/3 от възнаграждението и осигуряване на 70% от социалното
осигуряване, като останалата част се носи от работодателя. Предлагат се
стипендии за обучение в Института за заетост и професионално обучение в
Португалия (IEFP). Удължават се сроковете за плащане на данъци и други
декларативни задължения.
 Подкрепа за компаниите в бизнес криза и поддържане на трудови договори
-

Извънредни мерки за поддържане на трудови договори за компании в бизнес
кризата - финансова подкрепа, предоставена за социалното осигуряване на
компанията, еквивалентна на 70% от 2/3 от брутното възнаграждение на
служителя до 1 905 евро за продължителност на един месец, подновяваща се
месечно до максимум шест месеца (останалите 30% се поемат от
работодателя). Тази финансова подкрепа може да се добави чрез стипендия
за обучение, като максималният размер е 131,64 EUR (половината от които
се отпускат на служителя, а останалата част - на работодателя). Компания в
бизнес криза е тази при която има: спиране на веригите за дистрибуция или
спиране на поръчките, които водят до спиране на дейността на дружеството
или намаляване на продажбите на компанията с поне 40% през 60-те дни
преди кандидатстване за социалното осигуряване, по отношение на същия
период за предходната година.

-

Извънредни мерки за професионално обучение - компаниите, които не са се
възползвали от предишната мярка, могат да се възползват от финансова
подкрепа за осъществяване на професионално обучение (продължителност
един месец). Финансовата помощ се предоставя в зависимост от часовете за
обучение на всеки служител и е ограничена до 50% от брутното
възнаграждение на служителя с максимален лимит от 635 евро.

-

Извънредно

финансово

подпомагане

за

осигуряване

на

фазата

на

нормализиране на дейността - извънреден стимул, отговарящ на максимум
635 евро на служител, за подпомагане на изплащането на заплати във фазата
на нормализиране на дейността.
-

Социално-осигурителни вноски - изключителен и временен режим на
освобождаване от плащането на осигурителни вноски през периода на
опростено освобождаване от работодателите (важи и самостоятелно заетите
работници).
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Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
6% от БВП на Португалия.

25.Финландия
 27 милиона евро разходи за здравеопазване и 73 милиона евро за увеличаване на
ликвидността за бизнеса, както и по-широко имплементиране на програми за
гарантиране на заеми
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
3% от БВП на Финландия.

26.Франция
 Социални и фискални мерки: възможност за отлагане на плащането на социални
вноски и данъци, дължими през март за всички компании, които желаят, без
основание или неустойка;
 Частична безработица: разрешение за всеки отделен случай за предоставяне на
частични обезщетения за безработица на компаниите (заплатите се изплащат от
дружеството и правителството);
 Осигуряване на обезщетения за служители, принудени да останат у дома;
 Френска банка за публични инвестиции (Bpifrance) осигурява: (i) гаранция за
заеми и овърдрафти; (ii) директни заеми за дружества.
 Частична безработица: компанията трябва да поеме ангажименти към
служителите, напр. и да не прави съкращения;
 Френска банка за публични инвестиции: разсрочва и променя условия по заеми.
Като начало на обещанието си за бюджетна подкрепа за компании и служители,
Франция създава фонд за солидарност в размер на 2 милиарда евро. Голяма част от
туристически фирми отговарят на условията за подпомагане и могат да
кандидатстват. Механизмът се прилага за предприятия, отговарящи на следните
критерии: фирми, чиято дейност е затворена (основно се отнася до предприятия за
обществено хранене), търговия с нехранителни стоки, туризъм; МСП, които са
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загубили оборот със 70% в сравнение с март 2019 г., МСП с оборот по-малък над 1
млн. евро.
В рамките на плана, са отделени средства за финансиране на мерки за
краткосрочна работа / частична безработица. За да използват намаленото работно
време, фирмите плащат обезщетение в размер на 70% от брутната заплата (около
84% от нетната) на служителите си. Служителите с минимална работна заплата или
по-малко се обезщетяват на 100%.
Началните мерки за преодоляване на кризата във Франция се оценяват на около
45 млрд. евро. Предвидена е помощ в размер на около 1 млрд. евро на месец за
малки предприятия с отчетени загуби в резултат на пандемията над 70% от оборота.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
2% от БВП на Франция.

27.Швеция
 Правителството обявява пакет от помощи в размер на 32 млрд. франка за
подпомагане на икономиката, в допълнение към пакет от 10 млрд. франка.
Средствата са насочени към подпомагане и по-лесно преодоляване на
икономически спад на компаниите.
 Компаниите, засегнати от кризата, ще могат да отсрочват плащането на вноски
за социално осигуряване временно без лихви. Мярката се прилага и за
самостоятелно заети лица, чийто оборот е намалял.
 Заделени са средства за заеми за подкрепа на специфични сектори като
управление на събития и културни мероприятия.
 Предвиждат се 6.6 млрд. франка за спешни заеми за засегнати от кризата
компании.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява до 13%
от БВП на Швеция.
Направеният обзор показва, че предприетите мерки са разнообразни и са в
зависимост данъчната, икономическата и фискална политика на отделните държави.
Някои държави, предприемат мерки не само по отношение на оказване на ликвидна
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помощ на предприятия, но регламентират условията и по плащания на наеми на
засегнати физически лица. Наблюдават се сходни мерки в различните държави по
отношение на оказване на подкрепа за служителите и действия във връзка със
запазване на работни места, оказването на ликвидна помощ за предприятията под
формата на заеми и гаранции, мораториуми по плащане на заемни задължения,
отлагане на заплащането на различни данъчни и социални задължения.

Приложения:
1. Таблица 1. Обобщение на финансово-икономическите мерки, предприети от
държавите в Европейския съюз във връзка с разпространението на COVID19.
2. Таблица 2. Обзор на фискалните, паричните и макро-финансовите мерки,
предприети

от

държавите

в

Европейския

съюз

във

връзка

разпространението на COVID19 (класификация на мерките според МВФ)
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с

Таблица 1. Обобщение на финансово-икономическите мерки, предприети от държавите в Европейския съюз във връзка с
разпространението на COVID19
Държава

Мерки, насочени към запазване на
работни места

България

Покриване на 60% от заплатите на
служителите в засегнатите сектори,
които биха били уволнени по друг
начин, включително осигурителните
вноски, дължими от работодателите;
допълнителни възнаграждения в
министерствата на здравеопазването,
вътрешните работи и отбраната

Естония

Естонският фонд за безработица
предлага да покрие 70% от заплатите на
служители в засегнатите сектори
Компенсиране на заплатите на
незаетите работници в засегнатите
сектори с до 75% от възнаграждението,
но не повече от 700 евро на месец

Латвия

Мерки, насочени към осигуряване
на стабилност на ликвидността на
предприятията
Увеличение на капитала на
държавната Българска банка за
развитие със 700 милиона, от които
500 милиона лева да бъдат
използвани за издаване на
портфейлни гаранции на търговски
банки за отпускане на корпоративни
заеми и останалите 200 милиона
лева за предоставяне на безлихвени
заеми на служители в неплатен
отпуск (до 1500 лева)
Прилагане на нови гаранции за
съществуващи корпоративни заеми
Увеличаване на гаранциите по заеми
на предприятия, засегнати от
кризата; отпускане на допълнителни
заеми при преференциални условия

Литва

Пакет за запазване на работните места и
защита на личните доходи от 500 млн.
евро; Държавата подпомага до 60% от
работната заплата, но не повече от една
минимална заплата

Осигуряване на 500 млн. евро за
поддържане на ликвидността на
бизнеса; разсрочване на плащания
по заеми; осигуряване на 500 млн.
евро за създаване или допълване на
финансови инструменти

Полша

Осигуряване на финансиране за
запазване на работните места;
възможност за насочване на

Увеличение на гаранциите и
финансовата помощ, предлагани от
Полската национална банка за
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Мерки, свързани с данъците
и социалните плащания
До 30 юни 2020 г. се
удължава срокът за ползване
на 5 %
отстъпка от дължимите от
физически и юридически лица
данък върху
недвижимите имоти и данък
върху превозните средства
при условие, че
данъкът за цялата година се
плати в този срок.
Без наказателни лихви при
забавено плащане на данъчни
и социални задължения
Предприятията в засегнатите
индустрии могат да
кандидатстват за данъчни
ваканции; Удължаване на
срока за данъчни плащания
Осигуряване на данъчни
кредити, предложение за
освобождаване от данък
върху недвижимите имоти и
данък върху земята за
предприятия от засегнатите
сектори
Без наказателни лихви при
забавено плащане на данъчни
и социални задължения;

Други
Част от общините преустановят
събирането на такса върху
тротоарите и тържищата.

Компенсация на преки разходи за
отменени спортни и културни
събития
Освобождава се от акциз
алкохолът, използван за
производство на дезинфектанти
Изплащане на допълнителни
възнаграждения на заетите
здравни работници;
допълнителни средства за
закупуване на медицинско
оборудване и предпазни
средства; възможност за отлагане
на задълженията за
електроенергия и газ
Допълнителна помощ de minimis

Румъния

служителите към извършване на друга
работа

развитие. Гаранциите се увеличават
от 60% на 80% от кредита;
Осигурени допълнителни
субсидирани заеми

разсрочване на данъчни и
осигурителни плащания

Възможност за изплащане на
обезщетения на служители в размер на
75% от възнаграждението, но не повече
от сумата равна на 75% от дневната
сума на брутната средна работна.
Сумите се осигуряват от Фонда за
гарантиране на задължения по заплати

Допълнителен пакет от мерки за
подкрепа на икономическите
оператори, работещи в полета
засегнати от вируса

Без наказателни лихви при
забавено плащане на данъчни
и социални задължения;
разсрочване на данъчни и
осигурителни плащания
Автоматично удължаване на
крайния срок на данъчните
задължения с 3 месеца
Отлагане на плащания на
данъчни задължения

Разсрочено плащане на
данъците и освобождаване на
данъчни задължения с
фиксирана ставка на
засегнати малки и средни
предприятия до юни 2020 г.

Допълнителна помощ от 6 мил.
Евро за здравните центрова, 6
мил. евро за Министерството на
здравеопазването и 20 млн. евро
допълнителен бюджет за
прилагане на защитни мерки

Разсрочено плащане на
данъците без наказателни
лихви

Предоставяне на безлихвени
заеми на общини, градове,
окръзи, Хърватската здравноосигурителна каса и Института за
пенсионно осигуряване.

Словакия
Словения

Законови предложения за подпомагане
на работодателите с намален обем на
работа – съфинансиране на заплатите от
страна на държавата в размер на 40%

Унгария

Създава се специален фонд за 2 млрд.
евро в борба с корона вируса.
Прилагане на секторни мерки насочени
към туризъм, хотелиерство и културни
услуги.

Приложен пакет от мерки за
подкрепа на предприятията и за
възстановяване на икономиката
Словенската банка за износ и
развитие предлага нови финансови
инструменти на стойност 800 мил.
евро; въвеждане на допълнителни
портфейлни гаранции; мерки
насочени към малките и средни
предприятия на стойност 115 млн.
евро за осигуряване на заеми за
бърза ликвидност
Мораториум за изплащане на
кредитните задължения на засегнати
предприятия; предложение за общ
пакет от мерки в подкрепа на
икономиката около 30 мил. евро.

Хърватска

Временна мярка за допълнително
финансиране за запазване на работни
места в засегнатите сектори;
осигуряване на плащанията на
минимални заплати за хората с
увреждания, допълнителни мерки,

Въвеждане на мораториум върху
кредитните задължения на
Хърватската банка за възстановяване
и развитие и търговските банки.
Одобряване на нови заеми и
гаранции за увеличаване на
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Дерогация на обществените
поръчки за осигуряване са
спешни материали и оборудване:
възможност за прекратяване на
договори за финансиране от ЕС
фондовете

Отчет за дейността на Фискалния съвет на България за 2020 г.
насочени към туристически сектор.

ликвидността

Увеличаване на заетите с сферата на
предоставяне на грижи в социални
заведения
Въвеждане на нов режим за работа със
съкратено работно време; въпреки
режима служителите ще получават 90%
от нетната си заплата. Разликата в
заплащането между реалното работно
време и отработеното работно време се
покрива от държавата.

Осигуряване на безлихвени заеми за
засегнати предприятия

Белгия

Изплащане на еднократни помощи от
2000 евро за фризьорските салони и
секторни мерки под формата на
допълнителна финансова помощ за
хотелиерство, ресторантьорство,
организиране на събития, туризъм и др.

Премия за засегнатите предприятия
– еднократно от 4000 евро, а след 5
април – 160 евро на ден; увеличаване
на стойността на държавните
гаранции; финансови интервенции в
полза на засегнатите компании в
размер на 20 мил. евро; осигуряване
на нисколихвени заеми и
мораториум върху заемите от фонд
Финанси и инвестиране

Разсрочено плащане на
данъците; преустановяване на
начисляване и събиране на
данък върху експлоатацията
на таксита и автомобили с
шофьори

Подпомагане на компаниите в
затруднено финансово
положение чрез разширяване на
дейността на Центъра за
компании в затруднение

Германия

Намалено работно време и компенсации
на работните заплати от страна на
държавата. Държавата заплаща
данъците и осигуровките върху
заплатите на служителите в засегнатите
предприятия; Осигурени 10 млрд. евро
компенсации за работещите
За служители с прекратени трудови
договори се осигурява заплащане само
на 60% от договорения наем

Правителствена помощ за
ликвидност и разширяване на
финансирането от Банката за
развитие в страната, осигурени 50
млрд. евро директни грантове за
малки фирми IT фирми и свободни
професии
Приема се разширена рамка за
финансиране на всички засегнати
предприятия;отложени плащания по
кредити за засегнати предприятия

Разсрочване на данъчни
задължения, при определени
случаи се допуска и
освобождаване от данъчни
задължения за определен
период от време

Осигурени 400 млрд. евро
средства за фонд Стабилност

Отлагане на плащания на
данъчни задължения,
различни данъчни облекчения
за засегнати страни;
намаляване на ДДС за някои
важни продукти като

Създава се инвестиционен фонд с
цел подпомагане на МСП

Чехия
Австрия

Гърция

Мораториум върху заемите за малки
предприятия, увеличаване на
средствата за държавни гаранции за
засегнати предприятия.
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Разсрочено плащане на
данъците без наказателни
лихви
Разсрочено плащане на
данъците

Осигуряване на помощ за от над
38 млрд. евро за засегнатите
сектори и общи държавни
гаранции в размер на 9 млрд.
евро

дезинфектанти и др.
Дания

Създаване на временна програма за
обезщетения на служители заплашени
от съкращения. Програма за
компенсация на заплатите – държавата
осигурява до 75% от заплатата на
служителите в засегнати предприятия
Въвеждане на временна схема за
субсидиране на заплати, първоначален
срок 12 седмици ; чрез схемата се
възстановяват максимум 410 евро на
работодателя за всеки зает
квалифициран работник

Увеличаване на ликвидността на
предприятията – осигуряване на
заеми и гаранции

Преизчисляване в посока
намаление на корпоративен
данък на засегнати
предприятия, отложени
плащания за ДДС

Компенсация за анулирани поголеми събития значими за
обществеността

Прекъсване на плащания за кредити
до 3 месеца за бизнеса

Разсрочване на данъчни
задължения

Прекъсване на плащания за
кредити до 3 месеца и за
физически лица, гъвкавост при
плащанията на наематели

Испания

Пакет от мерки за компенсации и
облекчения на работниците в
засегнатите предприятия

Данъчни облекчения и
разсрочване на плащанията

Временно спрени
административни производства

Италия

Създаване на фонд за съкращения при
дерогация – 28 мил. евро; предвидена
помощ от 600 евро на месец за
осигуряващите се лица

Пакет за 200 млрд. евро за
подпомагане на компании и защита
на работници. Осигуряване на
ликвидност и гаранции.Осигуряване
на линия за финансиране в размер на
400 мил. евро
Създаване на гаранционен фонд за
заеми в подкрепа на засегнатите
предприятия – 5.5 мил. евро и
револвиращи фондове за оборотен
капитал за 1.7 мил. евро; осигурени
10 млрд. евро за гаранции за заеми

Разсрочване на данъчни
задължения

Осигурени 25 млрд. евро за
подпомагане на икономиката

Ирландия

Кипър
Люксембург

Малта

Изплащане на частична безработица в
размер на 80% от разходите за работна
заплаща. Разходите се възстановяват на
работодателите от Фонда за заетост.
При служители от засегнатите сектори,
правителството ще финансира до 800
евро на месец от заплатата на всеки

Помощи за засегнати компании –
максимален пакет за помощта
500 000 евро
Мерки за подкрепа на бизнеса и
запазване на работните места – 70
млн. евро на месец. Засегнатите
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Разсрочване на данъчни
задължения
Разсрочване на данъчни
задължения
Разсрочване на данъчни
задължения

Прилагане на онлайн портал за
прилагане на допустимите мерки
по предприятия
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Нидерландия
Португалия

служител

сектори ще получат държавна
помощ в размер на около 44 млн.
евро на месец

Подпомагане от държавата за разходите
за работни заплати при засегнатите
предприятия – в размер на до 70%
Извънредно финансово стимулиране за
предотвратяване на риска от
безработица и поддържане на работни
места – помощ до една минимална
заплата за работник. Подкрепа в размер
на 2/3 от възнаграждението и
осигуряване на 70% от социалното
осигуряване, останалата част се носи от
работодателя.

Мораториум по дълговете

Разсрочване на данъчни
задължения

Правителството стартира над 30
инициативи, насочени към защита на
работниците и смекчаване на
кризата. Акцент върху сектор
Туризъм; 200 мил. евро кредитна
линия за засегнати предприятия, 60
мил. евро кредитна линия за микро
предприятия в туристически сектор

Разсрочване на данъчни
задължения; отлагане на
крайните срокове за
задължения по корпоративен
данък.

Създава се специален финансов
инструмент Капитализар на
стойност 200 мил. евро – за
подкрепа на засегнати компании.
Прилагане на извънредни мерки
за професионално обучение

73 мил. евро за увеличаване на
ликвидността на бизнеса и пошироко имплементиране на
програма за гарантиране на заеми
Френската банка за публични
инвестиции разсрочва и променя
условия по заеми . Създава се фонд
Солидарност – 2 млрд. евро. Помощ
за 1 млрд. евро на месец за малките
предприятия с отчетена загуба над
70% от оборота

Разсрочване на данъчни
задължения

27 мил. евро за разходи за
здравеопазване

Възможност за отлагане на
плащането на социални
вноски и данъци за всички
компании, които желаят – без
неустойки

Началните мерки във Франция се
оценяват на около 45 млрд. евро.

Осигурени 6.6 млрд. франка за
спешни заеми за засегнати от
кризата компании

Отсрочване на социални и
данъчни плащания

Заделят се средства за заеми за
подкрепа на специфични сектори
като управление на събития и
културни мероприятия

Финландия

Франция

Швеция

Частична безработица – решение за
всеки отделен случай за предоставяне
на обезпечения за безработица на
компаниите – заплатите се изплащат от
предприятието и правителството. За да
използват намаленото работно време,
фирмите плащат обезщетение в размер
на 70% от брутната заплата.
Пакет от помощи в размер на 32 млрд.
франка за подпомагане на икономиката
и засегнатите служители
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Таблица 2. Обзор на фискалните, паричните и макро-финансовите мерки, предприети от държавите в Европейския съюз във
връзка с разпространението на COVID19 (класификация на мерките според МВФ към 10 април 2020 г.)
Държава
България

Естония

Фискални мерки
Основните данъчни и разходни мерки следва да бъдат изпълнени в
рамките на ревизирания бюджет за 2020 г., което позволява
бюджетен дефицит в размер на 3,5 милиарда лева и увеличен таван за
нововъзникнал публичен дълг до 10 милиарда лева за 2020 г. Те
включват i) покриване на 60% от заплатите на служителите в
засегнатите сектори, които биха били уволнени по друг начин,
включително осигурителните вноски, дължими от работодателите
(над 1,2 процента от БВП на 2019 г.); ii) разсрочване на плащането на
корпоративните данъци до 30 юни (около 0,5 процента от БВП на
2019 г.); (iii) допълнителни възнаграждения в министерствата на
здравеопазването, вътрешните работи и отбраната (0,4% от БВП на
2019 г.); и iv) възможност регистрираните безработни да подписват
трудови договори със земеделските производители, без да губят
обезщетенията си за безработица.
Пакет за подкрепа от около 2 милиарда евро (7 процента от БВП).
Пакетът включва подкрепа на Фонда за осигуряване за безработица за
покриване на намаляване на заплатите (250 милиона евро); бизнес
заеми за селски компании чрез фонда за развитие на селските райони
(200 милиона евро); гаранции / обезпечения за банкови заеми, които
да позволят разсрочване на плащанията (1 милиард евро); бизнес
заеми, предназначени за подкрепа за ликвидност на дружествата (500
милиона евро); инвестиционни заеми за компании (50 милиона евро);
и обезщетение за директни разходи за отменени културни и спортни
събития (3 милиона евро). Правителството е преустановило
плащанията към пенсионния фонд по стълб II. Извавена заповед за
увеличаване на максималния обем на краткосрочните банкноти,
които могат да бъдат издадени от Естония с 600 милиона евро, от
преди 400 милиона евро, като общата сума е до 1 милиард евро.
Правителството подписва със Северната инвестиционна банка 15годишен заем от 750 милиона евро.
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Парични и макро-финансови мерки
Ключовите мерки включват i) капитализиране на печалбата за 2019
г. в банковата система (около 1,4 процента от БВП за 2019 г.); ii)
увеличаване на ликвидността на банковата система със 7 милиарда
лева (6 процента от БВП на 2019 г.) чрез намаляване на
чуждестранните експозиции на търговските банки; iii) анулиране на
планираното през 2020 и 2021 г. увеличение на антицикличния
капиталов буфер с ефект в размер на 0,7 милиарда лева, или около
0,6% от БВП на 2019 г.; iv) увеличение на капитала на държавната
Българска банка за развитие със 700 милиона лева (0,6% от БВП на
2019 г.), от които 500 милиона лева да бъдат използвани за издаване
на портфейлни гаранции на търговски банки за отпускане на
корпоративни заеми и останалите 200 милиона лева за предоставяне
на безлихвени заеми на служители в неплатен отпуск (до 1500
лева); и v) мораториум върху плащанията на някои банкови заеми.
Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА
ЕЦБ реши да предостави подкрепа за паричната политика чрез (i)
закупуване на допълнителни активи в размер на 120 милиарда евро
до края на 2020 г. по съществуващата програма (APP) и (ii)
предоставяне на временно допълнителни търгове на механизма за
временна ликвидност с пълна квота, фиксиран лихвен процент при
лихвен процент на депозита и по-благоприятни условия за
съществуващи целеви операции за дългосрочно рефинансиране
(TLTRO-III), започващи между юни 2020 г. и юни 2021 г. Понататъшните мерки включват допълнителна програма за закупуване
на активи за 750 милиарда евро на ценни книжа от частния и
публичния сектор (Пандемична спешна ситуация Програма за
покупки, PEPP) до края на 2020 г., разширен набор от допустими
активи по програмата за закупуване на корпоративния сектор
(CSPP) и облекчаване на стандартите за обезпечение за операции по
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рефинансиране на Евросистемата (MROs, LTROs, TLTROs).
Банковият надзор на ЕЦБ позволи на значителна част от
институции да работят временно под Насоките по стълб 2, буфера
за запазване на капитала и коефициента на покритие на ликвидност
(LCR). В допълнение, новите правила за състава на капитала за
изпълнение на изискването на стълб 2 (P2R) бяха предварително
заредени за освобождаване на допълнителен капитал. ЕЦБ счита, че
подходящото освобождаване на антицикличния капиталов буфер от
националните макропруденциални органи ще засили мерките за
облекчаване на капитала. Банковият надзор на ЕЦБ освен това реши
- да упражнява временно - гъвкавост в изискванията за
класификация и очаквания за провизиране на загуби за
необслужвани заеми (НЕП), които са обхванати от публични
гаранции и свързани с COVID-19 публични мораториуми; тя също
така препоръча на банките да избягват проциклични
предположения за определяне на провизии за загуби и да изберат
преходните правила по МСФО9. Съвсем наскоро банковият надзор
на ЕЦБ поиска банките да не изплащат дивиденти за финансовите
2019 и 2020 г. или да изкупуват акции по време на пандемията
COVID-19, от които запазеният капитал трябва да се използва за
подпомагане на домакинства, малки предприятия и корпоративни
кредитополучатели и/или за поемат загуби от съществуващите
експозиции към такива кредитополучатели.
Освен това, Eesti Pank намали буфера за системен риск за
търговските банки от 1% до 0% на 25 март 2020 г., за да освободи
ресурси за загуби от кредити или нови заеми. Очаква се мярката да
освободи за банките около 110 милиона евро.
Латвия

Пакет за подкрепа от около 2 милиарда евро (6 процента от БВП на
2019 г.) за подпомагане на бизнеса и служителите, включително чрез
данъчни ваканции, отпуск по болест и гаранции за заеми. Мерките
имат за цел да облекчат секторите, които търпят загуби в резултат на
коронавирус кризата, като покрива 75 процента от заплатите на
служителите от държавния бюджет с максималното месечно плащане
на служител, определено на 700 евро. Покритите заплати няма да
подлежат на облагане с данък върху доходите на физическите лица и
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Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА
Други национални мерки включват: (i) намаление с 50 процента на
лихвите по заеми за МСП в туристическия сектор и намаление с 15
процента за големите предприятия; (ii) увеличаване на резервния
капитал на Финансовата институция за развитие ALTUM за
увеличаване на капацитета и за предоставяне на подкрепа на
дружествата чрез заеми и гаранции.

Литва

Полша

социални вноски. Около 8 милиона евро са отделени за покриване на
увеличението на заплатите за три месеца за около 4500 медицински
работници на първа линия. Обсъжда се специална подкрепа под
формата на заеми и гаранции за големи компании износители. Тези
мерки са частично финансирани чрез издаване на 550 милиона евро
облигации. Споразумение със Северната инвестиционна банка за
отпускане на 500 милиона евро за подкрепа на бизнеса. Текат
преговори с Банката за развитие на Съвета на Европа за
допълнително финансиране на стойност 200 милиона евро, докато
280–400 милиона евро финансиране от ЕС ще бъдат отпуснати за
програми за кредитиране и гарантиране.
Правителството обяви общ фискален пакет от 2,5 млрд. евро (5
процента от БВП на 2019 г.). В рамките на тази сума разходните
мерки на правителството възлизат на 1,1 млрд. евро (2,3 процента от
БВП на 2019 г.), което включва (i) допълнителни средства за
здравната система и управление на спешните случаи (500 милиона
евро), (ii) допълнителни средства за грижа за болни и инвалиди,
включително за родители на деца в училище, които сега трябва да
останат вкъщи, и подкрепа за самостоятелно заетите лица (550
милиона евро) и (iii) съфинансиране на инвестиционни проекти за
промяна на климата (около 20 процента от 250 мил. евро). Освен това
правителството разшири увеличение на гаранционните схеми,
включително гаранции за селскостопански производители, както и
заеми за МСП с около 1,3 милиарда евро (2,6% от БВП на 2019 г.).
Правителството увеличи лимита за заеми с 5 милиарда евро (10
процента от БВП на 2019 г.).
Нови бюджетни разходи са приети, те се оценяват на 66 милиарда
злоти (2,9% от БВП). Одобрени са и нови кредитни гаранции и микро
заеми за предприемачи, оценени на 75 милиарда злоти (3,3% от БВП).
Ключовите мерки включват: (i) допълнителни средства за болнично
оборудване и консумативи; (ii) субсидии за заплати за служители на
засегнати предприятия и самостоятелно заети лица; (iii) увеличени
гаранции от националната банка за развитие (BGK) за предприятията;
iv) допълнителни заеми за микрофирми; v) отлагане на плащането на
социални вноски и възможно отсрочване, плащане на вноски или
анулиране на данъци; (vi) приспадане на загубите за тази година през
2021 г .; vii) надбавка за родители заради закриване на училища; и
(viii) създаването на инвестиционен фонд за публична
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Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА
В допълнение към политиките на ЕЦБ, Банката на Литва понижи
своя антицикличен капиталов буфер от 1 на 0 процента и насърчи
банките да бъдат гъвкави и да преговарят, за всеки отделен случай,
за условия на заем с кредитополучатели, ако е необходимо (в
рамките на съществуващата регулаторна рамка). Другите
финансови институции - включително институциите за разплащане
и електронни пари, управляващите компании и застрахователните
предприятия - които са изправени пред временни проблеми с
ликвидността, вече могат да кандидатстват за Банката на Литва за
спешна помощ за ликвидност под формата на заеми.

Националната банка на Полша (NBP) намали лихвения процент по
политиката си с 50 bps до 1 процент на 17 март. NBP въведе отново
фина настройка за операции за осигуряване на ликвидност на
банките, намали задължителния резервен коефициент от 3,5 на 0,5
процента и повиши лихвения процент по задължителните резерви
до нивото, равно на лихвения процент по полицата. NBP обяви
закупуването на ценни книжа на Полша на вторичния пазар и
въвеждането на програма за осигуряване на финансиране за банково
кредитиране на нефинансови частни предприятия. До 2 април NBP
закупи приблизително 19 милиарда злоти (0,8% от БВП) под
формата на ценни книжа на вторичния пазар.
В допълнение, 3-процентовият буфер за системен риск за
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инфраструктура.

Румъния

Словакия

Основните данъчни и разходни мерки, съставляват около 2 процента
от БВП на 2019 г., и включват (i) допълнителни средства за системата
на здравеопазването, (ii) покриване на частично заплатите на
родителите, които остават вкъщи за периода, в който училищата са
затворени, и (iii) мерки за подпомагане на предприятията,
включително частично покриване на заплатите на самостоятелно
заетите лица и работниците в опасност да бъдат уволнени за
първоначален период от един месец. В допълнение, правителството
предоставя първоначални 10 милиарда RON гаранции - еквивалентни
на 1 процент от БВП - за гаранции за заеми и субсидирани лихви за
оборотен капитал и инвестиции на МСП. Други мерки включват побързо възстановяване на ДДС, спиране на възбраните върху
просрочените длъжници, спиране на контрола на данъчните власти и
отлагане на данъка върху собствеността с три месеца.
Основните мерки, насочени към предприятията, които не съкращават
работници, включват (i) държавна подкрепа от 80 процента от
заплатата на служителите в компании, които трябва да бъдат
затворени поради мерки за ограничаване; (ii) държавна вноска за
заплатите на служителите на компаниите и за самостоятелно заетите
лица в зависимост от намаляването на техните приходи; (iii) засилена
подкрепа за засегнатите работници и предприятия чрез облекчаване
на условията на социално-осигурителните програми (например
удължаване на обезщетенията за безработица с 1 месец); iv) мерки за
облекчаване на административната тежест за предприятията и
облекчаване на изискванията на кодекса на труда; v) отсрочване на
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капиталовите изисквания на банката беше отменен. Полският орган
за финансов надзор (PFSA) обяви мерки, свързани с провизии и
прекласификация на заеми за съществуващи МСП /
микропредприятия, за да позволи изглаждане на кредитните загуби
за по-дълъг период. Беше предоставена известна гъвкавост в
начина, по който банките отговарят на изискванията за капитал и
ликвидност, а PFSA приема третирането на гаранция за BGK като
изпълнение на условието за „специално обезпечение“. PFSA прие
гъвкав подход за процеса на одобрение на дългосрочни
гаранционни мерки по Solventcy II за застрахователния сектор.
Освен това Полската банкова асоциация препоръча доброволно
отсрочване
на
плащанията
по
заеми
за
засегнатите
кредитополучатели за срок до три месеца.
Основните мерки включват: (i) намаляване на процента на
паричната политика с 0,50 процентни пункта до 2,0%; (ii)
стесняване на коридора, определен от лихвените проценти на
постоянните улеснения около лихвения процент на паричната
политика до ± 0,5 процентни пункта от ± 1,0 процентни пункта; (iii)
предоставяне на ликвидност на кредитните институции чрез репо
сделки (сделки за обратно изкупуване на държавни ценни книжа);
iv) закупуване на ДЦК на вторичния пазар; и v) оперативни мерки
за осигуряване на безпроблемното функциониране на платежните и
сетълментните системи. Освен това правителството издаде
законодателство, според което банките ще отсрочват изплащането
на заеми за домакинства и предприятия, засегнати от COVID-19, за
срок до девет месеца
Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА
Националната банка на Словакия е приложила следните мерки като
част от координиран подход с ЕЦБ и Европейския банков орган
(ЕБО): i) банките могат частично да отговарят на изискванията на
стълб 2, като използват капиталови инструменти, които не се
определят като общ капитал от първи ред ( CET1) капитал; ii)
банките могат, в надлежно обосновани случаи, да работят временно
под нивото на капитала, определено от буфера за запазване на
капитала; iii) банките, когато това е обосновано, ще бъдат временно
освободени от пълното спазване на LCR.fs

плащания на заплати и корпоративен данък за предприятия, чиито
приходи намаляват с повече от 40 процента; и (vi) позволява на
компаниите да включват пренос на загуби от 2014 г. Мерките
възлизат на 1 милиард евро на месец (1% от БВП на 2019 г.).
Правителството ще предоставя и гаранции до половин милиард евро
на месец, за да помогне на бизнеса.
Словения

Унгария

Като част от пакет от икономически стимули в размер на 1 млрд. евро
(2,1% от БВП на 2019 г.), обявен на 9 март, властите приеха някои
мерки за данъци и разходи, включително (i) отсрочване на данъци за
период до 24 месеца или данъчни плащания на вноски в 24 месеца;
(ii) субсидии за заплати за временно съкратени работници поради
закриване заради пандемия и карантирани хора (около 50 милиона
евро); (iii) държавни гаранции и кредитни линии, достъпни за
финансова подкрепа на засегнатите предприятия, особено на МСП
(600 милиона евро). Освен това правителството издаде указ да намали
цените на електроенергията с около 20 процента за следващите три
месеца. Парламентът одобри нов пакет от икономически стимули в
размер на 3 милиарда евро (6,3% от БВП на 2019 г.). Мерките
включват увеличени субсидии за заплати, гаранции за заеми за
компании, закупуване на вземания към компании, съфинансиране на
социални вноски, временен основен доход за самостоятелно заетите
лица и надбавки за пенсионери.
Докато бюджетът за 2020 г. се преразглежда, се въвеждат няколко
мерки за облекчаване на фискалната тежест за бизнеса: (i) социалните
вноски на работодателите ще бъдат премахнати в най-засегнатите
сектори; (ii) здравните вноски ще бъдат намалени до 30 юни; (iii)
около 80 000 МСП (главно в сектора на услугите) ще бъдат
освободени от данъка за малкия бизнес (плащането на данъка от
други компании в засегнатите сектори ще бъде отложено до края на
извънредното положение); iv) вноските за развитие на туризма ще
бъдат временно анулирани; v) доставчиците на медийни услуги ще
получат данъчно облекчение за понесени загуби от приходи от
реклама; и (vi) процедурите за събиране на просрочени данъци ще
бъдат спрени по време на извънредното положение. От страна на
разходите около 25 милиарда HUF (0,06 процента от БВП) бяха
преразпределени за сектора на здравеопазването.
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Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА

Централната банка (MNB) увеличи достъпа до ликвидност чрез: (i)
увеличаване на регулярния обмен на акции за ликвидност на
форинт на редовни търгове; (ii) въвеждане на ежедневното
предоставяне на едноседмични суап-ликвидни суапове; (iii)
разширяване на допустимо обезпечение; iv) въвеждане на
дългосрочно неограничено обезпечено кредитно улеснение; и (v)
спиране на санкции за неизпълнени изисквания за резерв. Взети
бяха и мерки за предоставяне на финансови облекчения за
кредитополучателите
на
домакинствата
и
корпорациите,
включително: i) предоставяне на гратисен период на погасяване на
заеми към Механизма за финансиране на растежа (субсидирано
кредитиране за МСП, подпомагано от MNB); (ii) отпускане на
краткосрочни заеми за бизнеса до 30 юни; (iii) мораториум за
погасяване на всички съществуващи заеми, корпоративни и на
дребно, до края на тази година, с препрофилиране на плащането на
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Ключовите мерки включват: отлагане на публични задължения, без
лихва за три месеца, което може да бъде удължено с допълнителни
три месеца, ако е необходимо; временно спиране на плащанията на
избрани парафискални такси; безлихвени заеми на местните власти,
Хърватския здравноосигурителен институт и Хърватския институт за
пенсионно осигуряване за покриване на разсрочените плащания;
субсидиране на нетните минимални заплати за три месеца за до 400
000 работници за запазване на работните места; ранно възстановяване
на данъци за физически лица. Бенефициентите на някои структурни и
инвестиционни фондове на ЕС ще могат да получават по-големи
авансови плащания. Част от пакета на средствата на ЕС е пренасочена
към микро заеми, въведена е нова кредитна линия, придружена от
мерки за улесняване на по-бързото изплащане на заеми с по-ниски
лихви и по-големи частични гаранции за риск. Правителството
прибягва и до закупуване на непродадени запаси от готова продукция
в селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост,
медицинското оборудване и подобни стратегически стоки. На 1 април
правителството
обяви
допълнителни
мерки,
включително:
увеличаване на субсидирането на нетната минимална заплата;
данъчните задължения на дружествата да бъдат намалени или
отписани в зависимост от оборота и загубата им; Плащанията по ДДС
няма да се дължат, докато не бъдат получени плащания от клиенти, а
крайният срок за финансовите отчети за 2019 г. ще бъде удължен до
30 юни.
Правителството обяви фискален пакет от 100 млрд. CZK (€ 3,7 млрд.,
2% от БВП). Мерките ще включват доходно подпомагане в размер на
60 процента от брутните заплати на служителите, изпратени в
карантина и от общите разходи за труд (от които държавата ще
покрие 80 процента) от служителите на предприятията, които
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дълга след това, за да се избегне увеличение на месечните
плащания; и (iv) ограничение на средната годишна процентна
ставка (ГПР) за нов необезпечен потребителски кредит по базов
лихвен процент на централната банка (понастоящем 0,9 процента).
По отношение на макропруденциалните мерки съотношението на
валутното покритие (FECR), което налага лимит върху разликата
между деноминираните в валута активи и пасиви на кредитни
институции като процент от общите активи, беше намалена от 15 на
10 процента.
Хърватската национална банка (CNB) предостави допълнителна
ликвидност, подкрепи пазара на държавните ценни книжа и
временно облекчи регулаторната тежест за банките. Ликвидността
беше осигурена чрез: (i) структурното репо съоръжение, използвано
за първи път от декември 2018 г. (5-годишна ликвидност от 3,8
милиарда куни при фиксиран лихвен процент от 0,25 процента); (ii)
редовно седмично репо, използвано от банките за първи път от
декември 2017 г. (750 милиона куни при 0,30 процента). От тогава
този процент е намален до 0,05 процента; и (iii) намаляване на
коефициента на задължителни резерви (от 12 на 9 процента). НЦБ е
подкрепила вътрешния пазар на облигации два пъти (с почти 4,3
милиарда куна).
Въведен е мораториум за три месеца върху задълженията към
банките. CNB временно коригира своите надзорни практики в
съответствие с изявлението на ЕБО от 12 март. Банките няма да
разпределят дивиденти.
Хърватската банка за възстановяване и развитие (HBOR) издаде
мораториум върху обслужването на дълга за три месеца, може да
предоставя ликвидни заеми, гаранции за износ и задължения за
преструктуриране.

Чешката национална банка (CNB) понижи лихвения процент с 50
bps на 16 март, още 75 bps на 26 март. Освен това увеличи честотата
на репо операциите от един на три пъти седмично и намали
процента на антицикличния капиталов буфер с 75bps до 1 процент,
в сила от 1 април 2020. CNB облекчи кредитните коефициенти за

Австрия

Белгия

трябваше да се затворят поради ограничаващите изисквания.
Самонаетите могат да получат еднократна сума до 25 000 CZK (около
900 EUR). Освен това правителството предостави кредитна линия за
бизнеса чрез държавната банка за развитие (CMZRB) от 10 млрд.
чешки крони и допълнително гаранции от 900 млрд. крони (33,3
млрд. Евро, 16% от БВП). Авансовите плащания върху личния и
корпоративния данък върху доходите се спират за Q2 2020 и се
отменя наказанието за неплащане на данък върху собствеността и
подаване на данъчни декларации навреме. Правителството одобри
мораториум върху банковите заеми (при определени критерии и
ограничения) до шест месеца. Лихвите все се начисляват, а срокът на
заемите ще бъде удължаван.
Общият фискален пакет възлиза на 38 млрд. евро (около 9 процента
от БВП). Финансирането включва: 4 млрд. евро за системата на
здравеопазване, дългосрочни грижи, работа за кратко време и за
компенсиране на самостоятелно заетите, семейните и микропредприятията за загуба на приходи, свързани с болест; 9 млрд. евро
гаранции за компании, включително износители и туристическата
индустрия; 10 млрд. евро за разсрочване на данъци върху доходите на
физическите лица и корпорациите (за 2020 г.), осигурителни вноски
(3 месеца) и плащания на ДДС (до края на септември 2020 г.).
Общият граждански кодекс обявява COVID-19 за непреодолима сила,
позволяваща на компаниите да принуждават работниците да вземат
до две седмици отпуск, натрупан в предишни години. 22 млн. евро
бяха заделени за научни изследвания, а краткосрочната работа беше
удължена до 3 месеца (до май) с възможност да се удължи с още три
месеца (до август). Съгласно тази разпоредба работното време може
да бъде намалено до 10 процента при 80 до 90 процента от редовното
заплащане. Работодателите ще плащат само отработени часове, а
останалите ще се плащат от бюджета. От 2 април домакинствата
могат да забавят плащанията за наем на своите хазяи до края на 2020
г. Домакинствата и МСП могат да забавят обслужването на заемите
си с 3 месеца
Правителството обяви фискален пакет от 8-10 млрд. евро (около 2
процента от БВП) и 50 млрд. евро (около 10 процента от БВП)
гаранции за нови банкови заеми на компании и самостоятелно заети
лица. Основните мерки за фискална подкрепа включват: i)
увеличаване на разходите за здраве; (ii) увеличаване на подкрепата за

197

нови ипотечни кредити, увеличавайки максимално
препоръчителното съотношение LTV от 80 на 90 процента, DSTI
съотношението от 45 до 50 процента и премахвайки коефициента
DTI от списъка си с препоръки.

Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА
Националната банка Oesterreichische (OeNB) заяви готовност да
доставя достатъчно пари на банки, оператори на банкомати и на
икономиката в отговор на увеличените тегления. Работното време
беше удължено, за да се отговори на увеличеното търсене. На 18
март Органът за финансови пазари забрани кратки продажби за
един месец след огромния спад на цените на Виенската фондова
борса поради залагания на покрити загуби от акции.

Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА
Други мерки, предприети от белгийските власти, включват: i)
намаляване на антицикличния банков буфер на капитал до 0
процента (увеличение до 0,5 процента трябва да влезе в сила до
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временно безработни и самостоятелно заети лица; и (iii) подкрепа за
ликвидността чрез отлагане на социално осигуряване и данъчни
плащания за компании и самостоятелно заети лица. Регионалните
правителства също обявиха допълнителни субсидии за засегнатите
фирми и сектори, трансфери на засегнатите домакинства и
допълнителни гаранции за банкови заеми.
Федералното правителство прие допълнителен бюджет в размер на
156 млрд. евро (4,9 процента от БВП), който включва: (i) разходи за
медицинско оборудване, болничен капацитет и НИРД (ваксина), (ii)
разширен достъп до краткосрочна субсидия за работа („Kurzarbeit“)
за запазване на работните места и доходите на работниците,
разширени обезщетения за отглеждане на деца за родители с ниски
доходи и по-лесен достъп до основна подкрепа за доходите на
самостоятелно заетите лица (iii) 50 млрд. евро безвъзмездни средства
за малък бизнес собственици и самостоятелно заети лица, тежко
засегнати от избухването на Covid-19, в допълнение към
безлихвените отсрочени данъци до края на годината. Чрез
новосъздадения фонд за икономическа стабилизация (WSF) и
публичната банка за развитие KfW, правителството разширява обема
и достъпа до гаранции за публичен заем за фирми с различна
големина, като разпределя най-малко 825 милиарда евро (25 процент
от БВП). В допълнение към фискалния пакет на федералното
правителство много държавни правителства (Länder) обявиха
собствени мерки за подпомагане на техните икономики, възлизащи на
48 милиарда евро в пряка подкрепа и 63 милиарда евро на държавни
гаранционни заеми.
Правителството обяви пакет от мерки на обща стойност 7,5% от
(2019) БВП (15 млрд. евро), финансирани от национални ресурси и
ресурси на ЕС (някои от тях включват препрограмирани средства).
Ключовите мерки включват: (i) увеличаване на разходите за
здравеопазване за ново наемане на 2000 лекари и медицински сестри,
закупуване на медицински консумативи и парични бонуси на
работниците в здравния сектор; (ii) трансфери на уязвими лица,
включително парични суми за изплащане до края на 30 април и пълно
покритие на плащанията за пенсии и здравни помощи за служители,
работещи в силно засегнати фирми, и самостоятелно заети
специалисти, удължаване на обезщетенията за безработица с два
месеца и платен отпуск за родители, които имат деца, които не ходят
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юни); (ii) забрана за къси продажби на акции до 16 април; и (iii)
отлагане на погасяването на дълга от засегнатите домакинства и
компании до 30 септември 2020 г.

Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА
Властите разшириха всички издадени от ЕЦБ регулативни и
оперативни облекчения на германските банки под национален
надзор. В допълнение към мерките на ниво еврозона: (i)
освобождаване на антицикличния капиталов буфер за банки от 0,25
процента до нула; (ii) допълнителни 100 млрд. евро за
рефинансиране на разширено предоставяне на краткосрочна
ликвидност на дружествата чрез Публичната банка за развитие KfW
в партньорство с търговски банки; и (iii) вследствие на структурата
на бившия фонд за финансова стабилизация в рамките на WSF се
разпределят 100 млрд. евро за пряко придобиване на собствен
капитал на по-големите засегнати компании и за укрепване на
капиталовото им състояние.

Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА
Банките ще позволят отсрочване на главни плащания по
съществуващи заеми за тежко засегнати лица и фирми до края на
септември.

Дания

Ирландия

на училище; (iii) подкрепа за ликвидността на тежко засегнатите
предприятия чрез субсидирани заеми, гаранции за заеми, субсидии за
плащане на лихви и отсрочени плащания на данъци и осигуровки.
Властите отговориха на продължаващата криза, като предоставиха
дискреционна фискална подкрепа в размер на около 60 милиарда
DKK (2,5 процента от БВП). Увеличените разходи ще финансират
главно допълнителни потребности от здравеопазване и извънредни
бюджетни мерки в подкрепа на работниците и предприятията. Очаква
се други 2,5 процента от БВП в антицикличната подкрепа да
достигнат чрез силните автоматични стабилизатори на Дания включително от по-слабите данъчни постъпления и по-високите
социални помощи. Временните мерки за ликвидност, включително
отлагане на данъчни плащания и държавни гаранции, ще продължат
да подпомагат дейността през първата половина на годината.
Местните власти ще представят средносрочни инвестиционни
програми на стойност 2,5 милиарда DKK до 2020 г.

Ирландските власти обявиха обширен фискален пакет от 7,2
милиарда евро (около 2 процента от БВП), включително: (i) мерки за
подпомагане на доходите, а именно: а) схемата за субсидия на
заплатите COVID-19, която възстановява работодателите до 70
процента от заплатите на служителя - до ниво от 410 евро, за да могат
работодателите да плащат на служителите си по време на настоящата
пандемия; (б) повишеното обезщетение за болест COVID-19
(„заплащане по болест“) от 350 евро на седмица за медицински
сертифицирани самокарантинирани лица (за максимум две седмици),
за да се сведе до минимум всякакво възпиране, което работниците и
самостоятелно заетите лица могат да имат срещу самоизолация; (в)
Пандемичното плащане за безработица COVID-19 - плащане,
достъпно за всички служители и самонаетите, които са загубили
работа поради спад в икономическата дейност, причинен от
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Националната банка Danmark (DN) увеличи процента на полицата с
15bps до -0,6 процента. Активира се постоянната суап линия с ЕЦБ
и нейният размер бе удвоен до 24 милиарда евро. Той ще работи
толкова дълго, колкото е необходимо. В допълнение DN е
постигнало споразумение с Федералния резерв за установяване на
суап линия от 30 милиарда щатски долара, която ще продължи поне
6 месеца. DN обяви пускането на "извънредно кредитно средство",
което ще предостави за 1 месец седмично обезпечени заеми,
предоставени на банките с -0,5 процента лихва на 20 март. DN на 19
март 2020 г. разшири това съоръжение, за да включи 3-месечни
заеми с променлив лихвен процент, които ще бъдат налични на 27
март 2020 г. DN също увеличи лихвения процент по по-рано
обявените едноседмични заеми до -0.35 процента. На 24 март DN
обяви търга за ликвидност в щатски долари. Датските власти взеха
решение на 12 март 2020 г. да освободят преференциално
антицикличния капиталов буфер и да отменят планираните
увеличения, които трябва да влязат в сила по-късно. Датският орган
за финансова стабилност (DFSA) също обяви конкретна мярка за
облекчаване на регулирането на изискването за LCR. Банките се
призовават от DFSA да не изплащат дивиденти или да изкупуват
обратно акции (30 март).
Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА
Допълнителните мерки, обявени от Централната банка на Ирландия
(CBI), включват: i) освобождаването на антицикличния капиталов
буфер, който ще бъде намален от 1% на 0% не по-късно от 2 април;
ii) споразумение за мораториум на плащанията, предложено от найголемите банки за ипотеки и индивидуални заеми (което ще доведе
до освобождаване на просрочени задължения от класифицирането и
отпускането на загуби от кредити като неплатени кредити). МСП
ще имат възможност да отсрочат плащанията по заем до 3 месеца.
CBI очаква банките да използват положителните ефекти от тези
мерки единствено в подкрепа на икономиката, а не за разпределяне
на дивиденти.
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пандемията COVID-19, с фиксирана ставка от 350 евро на седмица; ii)
подкрепа за ликвидност на засегнатите предприятия с първоначален
пакет от 200 милиона евро; iii) пакет за подпомагане на здравния
сектор в размер на 1 млрд. евро за мащабиране на действията и
капацитета на сектора за справяне с вируса.
Освен това има допълнителен пакет, подлежащ на окончателно
одобрение, в размер на 1 млрд. евро през 2020 г. за здравния сектор за
допълнително мащабиране на действията му за реагиране и
поддържане на нивата на услуги на общностно ниво, особено за
уязвимите хора. В допълнение, по-нататъшните мерки включват
разширяване на капацитета в публичните болници, разработване на
първични и общностни отговори и закупуване на допълнително
необходимо оборудване.
Основните мерки (около 1% от БВП, 13,9 млрд. евро; в зависимост от
използването и продължителността на мерките сумата може да бъде
по-висока) включват бюджетна подкрепа от фонда за извънредни
ситуации към Министерството на здравеопазването (1 млрд. евро);
авансов трансфер в регионите за регионалните здравни услуги (2,8
млрд. евро); допълнително финансиране за изследвания, свързани с
разработването на лекарства и ваксини за COVID-19 (110 млн. евро);
право на обезщетение за безработица за работници, временно
уредени по схемите за временно регулиране на заетостта (ERTE)
поради COVID-19, без изискване за предварително минимално
участие или намаляване на натрупаното право; повишено заплащане
за болнични работници за заразени с COVID-19 работници или
карантина, от 60 на 75 процента от регулаторната база, изплащана от
бюджета за социално осигуряване; надбавка за самостоятелно заети
работници, засегнати от спирането на икономическата дейност;
временна субсидия за домакински служители, засегнати от COVID19, със сума равна на 70 процента от тяхната вноска; временна
месечна помощ от около 430 EUR за временно наети работници,
чийто договор (продължителност най-малко два месеца) изтича по
време на извънредното положение и нямат право на обезщетения за
безработица; допълнителни бюджетни средства в размер на 300
милиона евро и допълнителна гъвкавост на бюджета за предоставяне
на помощ на издръжка; трансфер на 25 милиона евро на автономни
общности, финансиращи хранене за деца, засегнати от закриването на
училището; нови програми за помощ за наем на уязвими наематели,
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Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА
В допълнение, правителството на Испания предостави до 100
милиарда евро гаранции за държавни заеми за фирми и
самостоятелно заети лица; до 2 милиарда евро публични гаранции
за износителите чрез испанската компания за експортно
застраховане; и гаранции за удължаване на срока на падеж на
земеделските производители, използващи специалните кредитни
линии за суша през 2017 г. Тези публични гаранции биха могли да
привлекат до 83 милиарда евро ликвидна подкрепа за компании
чрез частния сектор. Други мерки включват допълнително
финансиране за кредитните линии на Instituto de Crédito Oficial
(ICO) (10 милиарда евро); въвеждане на специална кредитна линия
за туристическия сектор чрез ICO (400 милиона евро); тримесечен
мораториум върху ипотечните плащания за най-уязвимите,
включително домакинства, самостоятелно заети лица и собственици
на жилища, които са наели своите ипотекирани имоти; автоматичен
мораториум върху плащането на наем за уязвимите наематели,
чиито наемодател е голям държавен или частен собственик на
жилища по време на кризисния период COVID-19; мораториум
върху неипотечни заеми и кредити, включително потребителски
кредити, за най-уязвимите; спиране на лихвите и погасяване на
заеми, отпуснати от Държавния секретариат по туризъм за една
година, без да е необходимо предварително искане; разсрочено
погасяване на заеми, отпуснати на бизнеса от Министерството на

Италия

чиито наемодател не е голям притежател на имоти; и разширяване на
социалното обезщетение за енергийно осигуряване. По-нататъшните
мерки включват освобождаване от социални вноски от засегнати
компании, които поддържат заетост в рамките на ERTE; отсрочка на
плащането на данъци за малки и средни предприятия и
самостоятелно заети лица за шест месеца (14 милиарда евро); 50процентно освобождаване от вноски за социално осигуряване на
работодателя от февруари до юни 2020 г. за работници с постоянни
прекъснати договори в туристическия сектор и свързаните с тях
дейности; 6-месечно безлихвено спиране на осигурителните вноски
за самоосигуряващите се лица (за периода април-юни), при условие
за продължаване на дейността през май и юни; по-голяма гъвкавост
на работниците за достъп до спестявания от пенсионните си планове;
гъвкавост на бюджета, за да се даде възможност за трансфери между
бюджетни редове и за местните власти да използват бюджетен
излишък от предишните години за подкрепа на мерките в областта на
жилищното настаняване; централизиране на медицински доставки; и
процес за управление на извънредни ситуации за закупуване на
всички стоки и услуги, необходими на публичния сектор за прилагане
на всяка мярка за справяне с COVID-19.
Правителството прие спешен пакет от 25 милиарда евро (1,4 процента
от БВП). Той включва i) средства за укрепване на италианската
система на здравеопазване и гражданска защита (3,2 милиарда евро);
(ii) мерки за запазване на работните места и подпомагане на доходите
на уволнени работници и самонаети лица (10,3 милиарда евро); (iii)
други мерки за подпомагане на бизнеса, включително отлагане на
данъци и отлагане на плащанията на комунални услуги в повечето
засегнати общини (6,4 милиарда евро); както и (iv) мерки за
подпомагане на предлагането на кредити (5,1 милиарда евро),
насочени към освобождаване на ликвидност за бизнеса и
домакинствата около 350 милиарда евро (20 процента от БВП).
Властите посочиха, че при необходимост могат да се предприемат
допълнителни стъпки.
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промишлеността, търговията и туризма; забрана за къси продажби
на испански акции на фондовия пазар най-малко до 17 април;
разрешение за специален държавен скрининг на ПЧИ в
стратегически сектори; и приемане на нов инструмент за
макропруденциална ликвидност, овластяващ Националната комисия
за пазара на ценни книжа да променя изискванията, приложими към
управляващите дружества на Схемите за колективни инвестиции.

Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА
Основните мерки, приети в спешния пакет на правителството,
включват: мораториум върху изплащането на заем за някои
домакинства и МСП, включително върху ипотечните кредити и
овърдрафтите; държавни гаранции за заеми за МСП; стимули за
финансови и нефинансови дружества под формата на отсрочени
данъчни дейности; държавна гаранция в размер на 0,5 милиарда
евро на държавната банка за развитие - Cassa Depositi e Prestiti - за
подпомагане на кредитирането и ликвидността на банките, за да им
позволят да финансират средни и големи компании.
Банката на Италия обяви редица мерки за подпомагане на банки и
небанкови посредници под нейния надзор, в съответствие с
инициативите, предприети от ЕЦБ и ЕБО. Те включват
възможността за временна дейност под избраните изисквания за
капитал и ликвидност; разширяване на някои задължения за
отчитане; и разсрочване на проверки на място.
IVASS (Застрахователен надзорен орган) спазва препоръките на
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Люксембург

Пакет за подкрепа в размер на 700 милиона евро (3,3% от БВП) за
здравния сектор, домакинствата и предприятията беше обявен на 15
март. Пакетът включва: (i) подкрепа за 100 милиона евро за здравния
сектор за борба с пандемията; (ii) подпомагане на доходите за
домакинствата, включително надбавка за отпуск за родители и тези
със здравни проблеми, надбавка за безработица за работници,
съкратена от засегнатите предприятия, и временно намаляване на
ставките на ДДС; (iii) подкрепа за засегнатите предприятия за
поддържане на работни места, подкрепа за туристическия сектор и
отлагане на дължимите плащания по ДДС за два месеца и (iv)
двумесечно спиране на планирано увеличение на вноската за общата
система на здравеопазване, което е от полза за двете бизнеса и
домакинствата.
Правителството предостави допълнителни средства за здравната
система, включително за създаване на модерни здравни центрове и
покриване на разходите за настаняване в Люксембург за приемливи
трансгранични здравни работници. Парламентът прие нов фискален
пакет (1,45 милиарда евро или 2,3 процента от БВП на 2019 г.) и
подкрепа за ликвидност за приемливи бизнес и самостоятелно заети
лица (7,3 милиарда евро, 11,5 процента от БВП на 2019 г.). Основните
мерки за разходи включват: (i) покриване на 80 процента отпуск на
служителите по семейни причини (400 милиона евро, 0,6 процента от
БВП на 2019 г.); (ii) изплащане на обезщетения за частична
безработица (1 млрд. евро, 1,6% от БВП) и аванси за покриване на
оперативни разходи за компании, отговарящи на условията и
свободни професии, изпитващи финансови затруднения (около 350
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EIOPA и призова застрахователните компании да бъдат
предпазливи по отношение на дивиденти и бонусни плащания, за да
защитят капиталовото си положение; от застрахователните
компании се изисква да предоставят актуализирани съотношения на
платежоспособност II на седмична база.
CONSOB поиска тримесечна забрана за скъсяване на всички акции
и намали минимален праг, над който се изисква да съобщи
участието в акционерна компания. Тези мерки имат за цел да
ограничат нестабилността на финансовите пазари и да засилят
прозрачността на дяловете в италианските компании, котирани на
фондовата борса.
Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА
Централната банка на Кипър (CBC) обяви допълнителни мерки на
18 март. Те включват освобождаване на капитали и ликвидни
буфери за банките, пряко контролирани от CBC (100 милиона евро),
опростяване на изискванията за документация за нови краткосрочни
заеми и други кредитни улеснения, насърчаване на банките да
преструктурират заеми на засегнатите кредитополучатели,
включително предоставяне мораториум за плащания за девет
месеца и да се прилагат благоприятни лихвени проценти за нови
заеми и новопреструктурирани заеми, както и опростяване на
процесите на одобрение за преструктуриране на заеми.
Парламентът прие законопроект на 29 март, за да позволи
спирането на вноските на банкови заеми за девет месеца.
Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА

Малта

Нидерландия

милиона евро, 0,5 процента от БВП на 2019 г.); и (iii) възстановяване
на салдо по кредитите по ДДС под 10 000 евро (50 милиона евро, 0,1
процента от БВП на 2019 г.). Мерките за подкрепа на ликвидността
включват осигуряване на възстановими аванси за покриване на
оперативни разходи (300 милиона евро, 0,5 процента от БВП на 2019
г.), отлагане на плащанията на данъци и осигуровки за първите две
тримесечия на годината (4,5 милиарда евро, 7,2 процента от БВП на
2019 г.) и разширяване на кредитните гаранции (2,5 млрд. евро, 3,9%
от БВП на 2019 г.).
На 18 март правителството обяви пакет от 1,8 милиарда евро (12
процента от БВП). Той обхваща 210 милиона евро (1,5 процента от
БВП) от мерки за разходи, включително (i) 35 милиона евро за
разходи за здравеопазване; (ii) надбавки за подпомагане на
карантинирани домакинства и лица, които не могат да работят от
дома (като семейства с деца, хора с увреждания); (iii) субсидии за
заплати за предприятия и самостоятелно заети лица, които са спрели
или намалили дейността си; iv) специални помощи за безработица; и
(v) увеличение на субсидиите за наем на безработни лица. В
допълнение, правителството ще предостави отсрочки на данъчни
плащания за данък върху дохода, ДДС, социално осигуряване и
вноски за майчинство до 700 милиона евро (4,5 процента от БВП. На
24 март правителството обяви допълнителна подкрепа, като увеличи
субсидиите за заплати в секторите най-силно засегнат от COVID-19.
Тази мярка ще бъде със задна дата до 9 март и се очаква да струва до
61 милиона евро (0,5 процента от БВП) на месец. Проектните разходи
за здравеопазване също бяха преразгледани и се увеличиха до над 100
милиона евро (0,8 процента от БВП).
Обявен е пакет от фискални мерки, които да ограничат
икономическото въздействие от епидемията. Пакетът включва
разходни мерки в размер на около 10-20 милиарда евро (1-3 процента
от БВП) през следващите три месеца и покрива (i) компенсация до 90
процента от разходите за труд за компании, които очакват
намаляване на приходите с 20 процента или по; (ii) обезщетение за
засегнатите сектори (настаняване, пътувания и други); (iii) подкрепа
за предприемачи и самостоятелно заети лица; iv) мащабиране на
схемата за работа за кратко време (обезщетение за безработица,
достъпно за компаниите, които се нуждаят от намаляване на
персонала си с поне 20 процента) В допълнение, компаниите могат да

203

Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА
Правителството ще предостави гаранции за заем в размер до 900
милиона евро (6 процента от БВП).

Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА
В допълнение, Нидерландската централна банка намали системните
изисквания за буфер за трите най-големи банки в подкрепа на
банковото кредитиране. Централната банка също предприема мерки
за предоставяне на временно регулаторно облекчение на по-малко
значимите банкови институции. Освен това се отлага планираното
въвеждане на етажи за претегляне на ипотечния кредит. От своя
страна, най-големите холандски банки се съгласиха да предоставят
на МСП шестмесечно отлагане на изплащането на техните заеми.
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Португалия

Финландия

отложат данъчните плащания без неустойки и да изчисляват
временни данъци въз основа на очакваните намалени нива на дейност
(свързаното облекчение за паричните потоци през годината се
оценява между 35 и 45 милиарда евро, или 5-6 процента от БВП).
Също така схемите за публични гаранции, особено за заеми за МСП,
се разширяват, за да помогнат на най-уязвимите компании да справят
проблемите си с ликвидността. Общата цена на тези програми ще
зависи от търсенето.
Основните фискални мерки включват: i) 1 милиард евро месечно
(0,5% от БВП) финансова подкрепа за лицата, временно освободени
от работодателя си; ii) 3,7 милиарда евро (1,9% БВП) от гарантирани
от държавата кредитни линии за средни, малки и микро предприятия
в засегнатите сектори, оперирани чрез банковата система; iii) 6,2
милиарда евро (3,2% БВП) на отсрочени данъчни и осигурителни
вноски за дружества и служители. Допълнителна финансова подкрепа
се предоставя и за: самонаетите, засегнати от вируса; хора, принудени
да стоят вкъщи, за да се грижат за деца; болни или в изолация.
Допълнителни ресурси, прехвърлени към здравната система.
Регламентът за извънреден труд, процедурите за наемане и правилата
за възлагане на обществени поръчки са облекчени.
Основните дискреционни мерки за данъци и разходи (около 0,6% от
БВП) включват допълнителни разходи за (i): здравеопазване и
тестване, защита и медицинско оборудване, обществена безопасност
и граничен контрол и изследвания за коронавирусната епидемия, поспециално за разработване на методи за бързо диагностика и ваксини
и база от знания за навременно вземане на решения за коронавирусни
мерки (особено за стратегията за излизане) (200 милиона евро); (ii)
по-ниски пенсионни вноски до края на 2020 г. (900 милиона евро);
(iii) безвъзмездни средства за МСП чрез Бизнес Финландия и
центровете за заетост (200 милиона евро); и iv) други възможни
аварийни ситуации (200 милиона евро). В допълнение към
дискреционните мерки се очаква автоматичните стабилизатори да
увеличат фискалния дефицит с около 5,0 процентни пункта от БВП,
включително чрез разширяване на обхвата на съществуващите
обезщетения за безработица. Очаква се отлагането на данъчни и
пенсионни плащания за 3 месеца да доведе до допълнително
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Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА
Португалското правителство одобри шестмесечен мораториум
върху изплащането на банков заем за семейства и компании,
засегнати от епидемията от коронавирус. Banco de Portugal (BdP)
също облекчи някои аспекти на своите макропруденциални мерки
за потребителски кредит. В съответствие с решенията на ЕЦБ, BdP
също реши следното по отношение на по-малко значимите
кредитни институции (LSIs) под негов надзор: отлагане на частта от
провежданото през 2020 г. стрес-тест; позволява на LSI да работят
временно, на по-ниско ниво от насочващото ниво на стълб 2 и на
комбинираните капиталови буфери, както и с нива на ликвидност
под изискванията за LCR; и съветва LSI да не изплащат дивиденти
за 2019 и 2020 г. поне до 1 октомври 2020 г.
Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА
Основните мерки в рамките на Финландия включват: (i) Банка на
Финландия подкрепя ликвидността чрез инвестиране в
краткосрочни финландски корпоративни търговски инструменти (1
милиард евро); (ii) намаление с 1 ppt на изискванията за
структурните буфери на всички кредитни институции чрез
премахване на буфера за системен риск и коригиране на
специфичните
за
институцията
изисквания
(увеличава
международния капацитет на финландските банки с около 52
милиарда евро - това плюс мерките на други държави, увеличаване
на кредитния капацитет за финландски домакинства и фирми с
приблизително 30 милиарда евро); (iii) Финландската агенция за
експортно кредитиране разширява капацитета си за кредитиране и
гарантиране на МСП с 10 милиарда евро (и правителството ще
увеличи покритието на кредита и ще гарантира загуби от 50 на 80

натоварване от 1,9% от БВП (4,5 милиарда евро). Финландия
осигурява 5 милиона евро за международни компании с нестопанска
цел, работещи върху разработването на ваксина COVID-19.
Франция

Швеция

Актуализираният закон за държавния бюджет въведе фискален пакет
от 45 милиарда евро (около 2 процента от БВП, включително мерки
за подпомагане на ликвидността) и 300 милиарда евро (около 13
процента от БВП) на държавни гаранции за банкови кредити за
ликвидност на дружествата. Основните мерки за незабавна фискална
подкрепа включват (i) рационализиране и засилване на здравното
осигуряване на болните или лицата, които се грижат за тях; (ii)
увеличаване на разходите за здравни доставки; (iii) подкрепа за
ликвидност чрез отлагане на социално осигуряване и данъчни
плащания за дружествата и ускорено възстановяване на данъчни
кредити; iv) подпомагане на заплатите на работниците по схемата за
намален час; v) пряка финансова подкрепа за засегнати
микропредприятия, свободни професии и независими работници; и
(vi) отлагане на наема и комунални плащания за засегнатите
микропредприятия и МСП; (viii) улесняване на отпускането на
изключителни бонуси, освободени от осигурителни вноски; и (ix)
удължаване на изтичащите обезщетения за безработица до края на
блокирането и запазване на права и обезщетения по схемите за
доходи за инвалидност и активна солидарност.
Въз основа на оценките на властите обявеният фискален пакет
възлиза между 380 милиарда шведски крони и 668 милиарда шведски
крони (съответно 7,6 до 13,3 процента от БВП на БВП) в зависимост
от усвояването (влиянието на дълга и дефицита може да се отклонява
от тези суми). Мерките включват (i) допълнителни разходи за
субсидии за заплати за краткосрочен отпуск, увеличаване на
трансферите към съответните агенции за справяне с епидемията от
коронавирус и последствията от него, временно изплащане на отпуск
по болест, заеми за МСП, повече финансиране за културния и
спортния сектор и за образование и обучение, субсидии за наем на
определени сектори, по-високи обезщетения за безработица,
разширени активни политики на пазара на труда, временно
намаляване на вноските за социално осигуряване на работодателите,
повишено тестване за COVID-19 и безвъзмездни средства за общини
и региони (103 милиарда шведски крони); (ii) отсрочка на максимум
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процента); iv) Държавният пенсионен фонд също ще инвестира в
търговски инструменти (1 милиард евро); v) държавна гаранция за
Finnair (600 милиона евро); и (vi) по-лесно повторно търгуване при
пенсионните фондове.
Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА
Други мерки включват: (i) намаляване на антицикличния капиталов
буфер на банката до 0 процента (увеличение от 0,25 процента на 0,5
процента трябва да влезе в сила до април); (ii) забрана за къси
продажби на акции до 16 април; и (iii) кредитно посредничество за
подпомагане на предоговаряне на банковите заеми на МСП.

Основните парични мерки включват: (i) намаляване на лихвения
процент за заеми за една нощ с 55 базисни пункта до 0,2 процента
(при оставяне на процента на репо непроменен на 0 процента); (ii)
заем до 500 милиарда шведски крони на дружества чрез банки; (iii)
въвеждане на нов инструмент за кредитиране, при който банките
могат да заемат неограничени суми (при достатъчно обезпечение) с
падеж 3 месеца; iv) увеличение на покупките на ценни книжа до 300
милиарда шведски крони през тази година (когато ценните книжа
могат да включват държавни и общински облигации, покрити
облигации и ценни книжа, емитирани от нефинансови корпорации);
v) установяване на инструмент за замяна в размер на 60 милиарда
щатски долара между Riksbank и Федералния резерв на САЩ
(споразумение за взаимна валута); (vi) възможността банките да
заемат в щатски долари срещу обезпечение до 60 милиарда щатски
долара (vii) облекчаване на правилата за използването на покрити
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тримесечни плащания на социални вноски на дружествата, ДДС и
данъци върху заплатите за период до 12 месеца (27 милиарда
шведски крони, ако усвоят подобно на GFC, и 315 милиарда шведски
крони, ако се използват напълно от всички фирми), отсрочка на
годишния ДДС за 2019 г. (7 милиарда шведски крони) и отсрочка на
данъци върху МСП (13 милиарда шведски крони); и (iii) кредитни
гаранции за шведски авиокомпании, разширяване на рамката за
гарантиране на кредитната агенция за експортни кредити и
корпорацията за експортно кредитиране, гаранции за заеми за МСП и
разширяване на кредитната рамка на Националния съвет по
здравеопазване и благосъстояние (235 милиарда шведски крони). За
да подкрепи международния отговор, Швеция ще предостави 40
милиона шведски крони във фонда за извънредни ситуации на СЗО.
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облигации като обезпечение; и (viii) временно признаване на всички
кредитни институции под надзора на шведската FSA като
контрагенти, което им позволява да имат достъп до новото
кредитно средство.
Основните макрофинансови политики включват (i) облекчаване на
антицикличния капиталов буфер с 2,5 процентни пункта; (ii)
възможността банките временно да нарушат коефициента на
покритие на ликвидност (LCR) за отделни валути и за общите
валути; и (iii) спиране на изискването за амортизация до юни 2021 г.
(банките и кредитополучателите могат да се споразумеят временно
да намалят или да преустановят амортизационните плащания).
Освен това шведската FSA призова контролираните банки и
кредитните институции да се въздържат от изплащане на дивиденти
или обратно изкупуване на акции.

Икономически последици от коронавирус
пандемията
Коронавирус пандемията се развива изключително динамично към края на
първото и началото на второто тримесечие на 2020 г.

Ефектът ѝ върху

съвременните икономики се възприема като безпрецедентен. Тя предизвиква
здравна и социално-икономическа криза от невиждано естество, с неясна и
непрогнозируема продължителност. Интензитът на процеса на глобализация в
последните години се проявява като водеща предпоставка за бързото
разпространяване на тази криза в световен мащаб с невиждано досега покритие.
Основната задача на доклада е да изследват ефектите от пандемията върху
икономиката в световен и национален план. Целта на доклада е да се оценят
мерките на правителствата срещу основните рискове, като се очертаят различни
сценарии за развитие в съответствие с очакваните последици. Тъй като тези
мерки оказват силен ефект върху икономиката, съществен е въпросът каква
степен на рестрикция е оптимална.
С всяка изминала седмица и дори ден, картината на развитието на
пандемията и последиците за икономиките се изменят драстично. Затова
съществено ограничение при изготвянето на настоящия доклад е актуалността на
използваните публичнодостъпни данни, а именно – 10.04.2020 г. Необходимата
информация е осигурена чрез източници от различно естество – изследователски
публикации, анализи и прогнози на експертни организации и публични
структури, статии на утвърдени в световен план икономически медии и др.
Изследването на тенденциите и явленията в макроикономическото
развитие предполага установяване факторите за възникването им. Като такива
фактори в настоящия момент се проявяват различни реакции на правителствата
към пандемията. Затова докладът е структуриран в три основни части. Първата
представя проблемите и мерките на политическо ниво, свързани с овладяване на
пандемията, които водят до неблагоприятни последици за икономиката. Втора
част е посветена на проблемите в отделните сектори, които оказват негативен
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ефект върху общото развитие. Измененията в макроикономически план, които го
измерват, са представени в трета част. Докладът завършва с кратко заключение, в
което са систематизирани основните изводи.

Мерки за ограничаване на пандемията
Въз основа на развитието на кризата до момента могат да бъдат изведени
четири основни характеристики на COVID-19 :






бързо разпространение,
висока смъртност (3,4% според оценките на Световната здравна
организация);
широк обхват на рисковата група (населението над 60 г., както и лица
със съпътстващи състояния като белодробни, сърдечни и
онкологични заболявания, астма, хипертония, диабет и др.)
тежка симптоматика при близо 20% от случаите.

Тези характеристики предпоставят възникването на съществени проблеми
пред държавното управление. Сред тях водещ, разбира се, е опазването на живота
на населението. Но то е съчетано с натоварване на здравните системи в степен, за
която те не са подготвени, а също и с висока вероятност значителна част от
населението да изпадне в нетрудоспособност за дълъг период (от 2 до 8 седмици)
поради болест в един и същ момент.
Подобни явления имат двустранен ефект върху държавните бюджети. От
една страна, те водят до драстично увеличаване на разходите за здравеопазване и
социалните плащания. От друга – предизвикват спад в приходите поради
намаляване на икономическата активност, тъй като временно нетрудоспособните
поради болест не произвеждат и потребяват по-малко. Предвид тези заплахи
правителствата са изправени пред тежки решения, свързани с противодействие
срещу пандемията, които имат неминуем ефект върху икономиката.

Меки мерки за справяне с вируса
Стаден имунитет

Сред мерките с ограничаващ ефект в по-ниска степен се установяват два
основни подхода. Първият е свързан с изграждането на т.нар. стаден (или
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колективен) имунитет. Когато по-голяма част от населението премине по-бързо
през вируса, имунитетът на преболедувалите възпира разпространението му.
Това разбиране се подкрепя от редица епидемиолози. То е свързано с минимална
намеса на правителството, което според мнозина означава и по-ограничено
въздействие върху икономиката.
Основен поддръжник на такъв подход е Великобритания. След средата на
март обаче този курс е рязко променен, тъй като статистическите модели
прогнозират над 80% от населението да се разболее до август, което ще доведе до
над 500 000 смъртни случая.
При въпросния подход не се взема предвид нито прекомерното натоварване
на здравната система, нито как ще се повлияе смъртността от невъзможността да
се осигури болнично лечение за всички нуждаещи се. Затова подобна практика е
нехуманна е нереализуема от гледна точка на здравеопазването. В същото време
при 20% тежки случаи сред заетите във всички сектори (и очаквана временна
нетрудоспособност между 2 и 8 седмици) е и икономически нелогичен. По тази
причина прилагането му не се възприема широко.
Масово тестване, мониторинг и контрол

Като положителен пример на ефективни мерки без твърде дълги и тежки
ограничения е посочван опитът на страни като Южна Корея, Япония, и Синагипур.
За основно „оръжие“ на Южна Корея срещу пандемията се счита масовото
тестване. Такова твърдение обаче не е подкрепено от емпирични данни, тъй като
са проведени под 10 000 теста на 1 000 000 души (т.е. с 41% по-малко спрямо
Италия). По-вероятно е определяща да е била навременността на тестването, а не
обхватът му. Ранното диагностициране е последвано от радикални мерки по
идентифициране и картографиране на случаите и уведомяване на населението на
база на локацията. Такъв подход е трудноприложим в широк план по ред
причини. На първо място, развитието на пандемията в Южна Корея се случва на
по-ранен етап, в който малко държави са засегнати и дефицитът на тестове не е
толкова силен. На второ място, необходимо е наличието на развита здравна
система с висок капацитет на тестване. На трето място, стриктният контрол и
мониторингът от страна на публичните власти (например по отношение на
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локация, комуникационен достъп чрез телефон и т.н.) трябва да бъде приет в
социално-културните характеристики на населението. Тези особености са
решаващи и за други фактори например разбиране относно наложените
ограничения, стриктност при спазването им, при прилагането на лична хигиена и
т.н. От такава гледна точка прилагането на подхода на Южна Корея в световен
план изглежда нереалистично.
Масовото тестване се възприема от мнозина като решение на пандемията. При
него има две предложения. На първо място чрез бързи тестове за антитела да се
установят хора, прекарали вируса, които могат пълноценно да участват в социалноикономическия живот без ограничения. Такъв подход има няколко недостатъка. На
първо място, делът на такива случаи е много нисък (при тестване на 1016 полицаи и
1000 военни в България той е под 0,7%). На второ място, бързите тестове се
характеризират с висока степен на неточност. На трето място, не е ясно колко дълга е
продължителността на изградения имунитет, а и са установени (макар и в ограничено
количество) случаи на повторно заразяване. В допълнение данните от проучванията
показват, че близо 1/3 от преболедувалите не развиват достатъчно количество
антитела, което евентуално би ги предпазило от такова.
Второто предложение е свързано с използването на PCR тестове за
установяване на пълна картина на здрави и болни, последвано от стриктна
карантина на болните и възстановяване на пълноценния социално-икономически
живот на здравите. Този подход също е нереалистичен. На първо място, в момента
в световен план се наблюдава дефицит такива тестове. Второ, ограниченият
капацитет на лабораториите и по-дългият времеви диапазон за изследване
възпрепятстват съставянето на моментна картина на по-голяма част от
населението. На последно място, дори момента картина да бъде установена,
динамиката на разпространение на вируса е висока, поради което такава картина
вече няма да бъде актуална дори в момента на съставянето ѝ. Докато този подход
в съчетание с други фактори е бил успешен на ранния етап в Южна Корея, при
настоящото развитие успехът му е съмнителен.
Въпреки че в първоначалния етап опитът на Япония и Сингапур изглежда
успешен, в края на март и началото на април и в двете държави се наблюдава
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значително увеличаване на броя на случаите. В Япония установените заразени на
дневна база надхвърлят 100 и достигат пикова стойност от 680 на 09.04., а в
Сингапур надхвърлят 50, достигайки пик от 287 на 09.04. Към настоящия момент и в
двете държави предстои затягане на мерките. На такъв етап изглежда, че подходът
им само е забавил пика (както се случва и в България), но не го е избегнал.

Социална дистанция
Най-масовият подход за противодействие на пандемията, прилаган от
преобладаващата част от държавите, е въвеждането на мерки за социална
(наричана по-точно физическа) дистанция между хората. Такъв подход е
драстичен, но значително намалява разпространението на вируса. Строгите
мерки реализират метода известен като „изглаждане на кривата“ или още „чук и
танц“. Основната му е цел е в първоначалния етап да се приложат драстични
ограничения (своеобразен „чук“), които значително да редуцират натоварването
на здравната система, за да не бъде надхвърлен капацитета ѝ. Впоследствие
противодействието да се осъществява чрез разхлабване на мерките и по-мек
подход (под формата на „танц“). Идеята на метода за изглаждане на кривата е
представена на граф. 1.

Брой заразени в един и същ момент

Граф. 1 Метод за „изглаждане на кривата“

Сценарий без
предприемане на мерки

Капацитет на здравната система

Сценарий при мерки за
социална дистанция

Период на разпространение на вируса

Източник: Michigan Medicine, адаптация по Център за контрол и превенция на заболяванията в САЩ
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Въпреки че строгите мерки за социална дистанция на този метод имат
пагубен ефект за икономиката, това е единственият приложим глобално
реалистичен

подход.

Всъщност

развитието

на

пандемията

е

още

по-

неблагоприятно от представеното на графиката. При нея капацитетът на
здравната система се възприема за фиксиран. Той обаче не е такъв, а намалява по
време на епидемията. Това е така, тъй като редица медицински работници също
се заразяват, а сред тях има и смъртни случаи (особено сред рисковите групи). За
съжаление, този ефект ще има дългосрочен ефект върху здравеопазването в
засегнатите държави, тъй като е вероятно да доведе до дефицит на опитни
медицински работници. Такъв риск е особено силен в България, тъй като по
данни на Евростат у нас делът на здравни работници над 50 години (56%) е найвисок в Европейския съюз.
Мерките за социална дистанция също могат да се категоризират като
частични и пълни. При пълните се налага карантинна блокада на цели области
или държави. При този подход икономиката почти спира, като работят
единствено организации от първа необходимост (хранителни магазини, здравни
заведения и др.). Обикновено пълните мерки се налагат за по-ограничен период
от време, когато настъпи пикът на разпространение на заразяването. Частичните
ограничават единствено дейности, свързани с масови събития и струпване на
хора (функциониране на училища и университети; работа на търговски центрове;
мероприятия, свързани със спорт, култура и развлечение и др.). Именно такъв е
подходът към настоящия момент в България. Всяка държава прилага различно
съчетание от мерки. Те са систематизирани на европейско ниво на Фиг. 1.
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Фиг. 1. Мерки за социална дистанция в Европа

Самоизолация

Насърчаване на
социална
дистанция

Забрана за
публични
събития

Затваряне на
училища

Карантинни
блокади
Март
Източник: Imperial College London

Подходът на съчетание от различни по-меки мерки позволява значителна
част от икономиката да продължи да работи. От такава гледна точка подобен
метод е дори по-щадящ за нея спрямо стадния имунитет, при който 20% от
наетите биха изпаднали в нетрудоспособност за период от 2 до 8 седмици.
Друг съществен проблем е поетапното преминаване от тежки към леки
мерки (т.е. към фазата на „танц“). На такъв етап в момента са Австрия, Дания и
Чехия. Той се характеризира с много висок риск, тъй като преждевременното или
прекомерното разхлабване ще предизвика втора вълна.
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Изход от кризата
Разхлабването на режимите не означава мигновено преминаване към
условията в предкризисния период. Очакванията са ограниченията да продължат
до края на май, а по отношение на някои мерки – до края на август.
Окончателното овладяване на кризата е възможно само по два начина. На първо
място, чрез установяването на ефективен метод за лечение, който значително да
понижи смъртността и да облекчи симптомите. Към момента има няколко
експериментални подхода, но успехът на никой от тях не е гарантиран. Не е
възможно да се оцени колко време ще бъде необходимо за такъв развой.
На второ място, срещу пандемията може да се противодейства чрез ваксина.
Към момента различни екипи са постигнали различна степен на прогрес в това
направление. Прогнозите са масова ваксинация на населението да започне след
около година, като тя ще се извършва поетапно. Предварителните калкулации
изчисляват цената на ваксината да попадне в диапазона между 900 и 1 000
щатски долара. Очакванията са разходите в това направление да бъдат покрити с
публични средства. При масова имунизация на населението (95%) за България
това означава разход в размер на не по-малко от 11 млрд. лв.
Дългата продължителност на мерките в съчетание със силата и обхвата на
негативните ефекти означава, че икономиката не би могла да се възстанови бързо
(т.нар. V-образно възстановяване). Предвид мащабите на кризата в САЩ,
очакванията са нормализирането на икономиката да настъпи едва през
последното тримесечие на 2021 г. Такова развитие неминуемо ще има силен
ефект и в световен план, доколкото икономиката на САЩ е най-голяма.

Ефект върху икономическите сектори
Антикризисните мерки на правителствата, включващи социална дистанция,
оказват силен ефект в макроикономически план. Той се характеризира с различна
сила за различните сектори. Въздействието е както по отношение на
предлагането (съответно и на пазара на труда), така и на търсенето.
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При прилагането на пълни карантинни блокади на ниво област или държава
производството почти спира, а потреблението се ограничава до стоки от първа
необходимост. Именно такъв е опитът на Китай. Тъй като пандемията възниква
на китайска територия, местните власти първи налагат строги мерки на пълна
социална дистанция. На този етап пандемията все още не се разпространява в
останалата част на света. Китайската икономика обаче е втората най-голяма в
света и значителното ѝ забавяне оказва ефект в глобален план. От една страна,
възниква дефицит на стоки и суровини, които държавата изнася към други все
още незасегнати пазари. От друга страна, местното потребление значително
намалява, което се отразява особено силно на вноса и продажбите на автомобили
и електроника например.
Отслабването на мерките в Китай обаче не води до възстановяване на
икономиката. Първоначално местните производители отказват външни поръчки,
поради спирането на производството. На следващия етап производствените
мощности са на разположение, но няма външно търсене, тъй като епидемията се
разпространява в останалата част на света.
При прилагането на частични ограничения силата на негативния ефект се
съсредоточава върху най-засегнатите сектори. Той бързо се предава върху
свързаните с тях, а впоследствие и върху цялата икономика. При това предаване
влиянието му отслабва, така че щетите са по-ограничени спрямо пълните
карантинни блокади.
Все още не са налични и систематизирани отчетни данни за отделните
сектори. В допълнение, данните за първото тримесечие са трудно съпоставими,
тъй като във всяка държава мерките обхващат различен времеви период с
различна степен на рестрикции. Прогнозите също се характеризират с висока
степен на несигурност по аналогични причини. Това е така, защото не може да се
предвиди какво ще бъде разпространението на болестта, как точно ще реагират
съответните правителства и с каква продължителност ще бъдат техните мерки.
Въпреки това докладът представя основните тенденции в най-засегнатите
сектори.
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Автомобилна индустрия

Производството и продажбите на автомобили и резервни части, както и
тяхната поддръжка, са сред най-засегнатите икономически дейности. От една
страна, производителите са принудени да затворят фабриките си в редица
държави Китай, Италия, Испания, Франция, Германия и Обединеното кралство.
Отбелязва се значителен спад и в търсенето, поради неблагоприятните явления в
общоикономически план, несигурността относно бъдещето и негативните
нагласи.
Аналогична е ситуацията при обслужването и продажбата на резервни части.
Поради ограничителните мерки, населението прекарва повече време в домовете
си и пътува само по изключение. Така по-рядко възникват щети за отстраняване,
автомобилните части се износват по-бавно и се забавя смяната на различните
консумативи. Тъй като приходите от продажби за ниски, производителите се
стремят да генерират такива от сервизите си, като провеждат различни
промоционални кампании. Чрез такъв подход обаче просто се осъществява
трансфер през времето – вместо клиентите да потребят подобни услуги в бъдещ
момент, те го правят в настоящия. Така се решава проблемът с ликвидността, но
не и със спада в приходите.
Китайската асоциация за пътнически автомобили (КАПА) регистрира 86% спад в
продажбите за месец февруари на годишна база (Граф. 2.) и 43% – за март или 42% за
тримесечието. В Европа новите регистрации са намалели съответно със 72% във
Франция, с 69% в Испания, с 63% в Ирландия и с 44% във Великобритания. Такъв спад
превишава регистрирания при предишната криза и се доближава до нивата от
началото на последното десетилетие на 20. в. Към момента очакванията на годишна
база са за 25% по-ниски резултати спрямо 2019 г.
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Граф. 2. Месечни продажби на автомобили в Китай

Източник: BBC по данни на КАПА

В средата на март анализаторите от IHS Markit прогнозират спад в
производството от 1,4 милиона автомобила за 2020 г. Към началото на април
обаче Европейската асоциация на автомобилните производители оценява
намалението в регионалното производство на 1,2 милиона. Според нея над 40%
от работниците в сектора са засегнати и на 1,1 милиона от тях (от общо 14
милиона, които са застрашени) се налага да останат у дома.
Ефектът върху този сектор е толкова силен поради още три основни
фактора. На първо място, лизинговането е масовият източник на финансиране
при покупка на кола. При него обаче е възможно потребителят да се откаже и да
върне своя автомобил дори и с цената на финансова загуба.
На второ място, значителна част от автомобилите се произвеждат по
поръчка.
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индивидуализират своята кола във висока степен спрямо оборудването ѝ. От
друга страна е валидно за юридическите лица, които пък правят по-големи
заявки наведнъж. Спирането на производството води до забавяне в изпълнението
на тези поръчки, което мотивира част от клиентите да се откажат от тях. Други се
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отказват

поради

рязкото

влошаване

на

икономическите

условия,

като

предпочитат да претърпят финансова загуба от неустойки.
Първият

и

вторият

фактор

означават,

че

настоящата

криза

има

ретроактивно действие върху автомобилната индустрия, тъй като се отказват
вече отчетени поръчки, заявени в предходен период. На последно място,
автомобилната индустрия е пряко свързана с други силно засегнати сфери като
туризъм и транспорт.

Туризъм
Секторът на хотелиерство и ресторантьорство е известен още като услуги по
гостоприемство (hospitality services), а в северните държави и най-вече Холандия –
ХоРеКа (от хотели, ресторанти и кафенета). Той е сред най-засегнатите, тъй като
дори по-лекият вариант на рестриктивните мерки забранява масови обществени
събития и струпване на хора, характерни за подобен тип заведения.
Световният икономически форум (СИФ) разглежда ведно всички услуги,
свързани с туризма – настаняване, заведения, транспорт, круизни пътувания и
т.н. Този сектор допринася за над 10% от световния БВП. Сред някои от найзасегнатите държави този процент е дори по-висок (14,9% в Испания и 13% в
Италия).
Според прогнозите на СИФ към средата на март в цялата туристическа
индустрия ще бъдат изгубени над 50 милиона работни места по света, което
представлява свиване в размер на 10-12%. Очакванията са за загуби около 25%,
но се предполага възстановяване на сектора 10 месеца след овладяване на
пандемията.

Настаняване

Услугите, свързани с настаняване, срещат едновременно три проблема. От
една страна, се наблюдава спад в заетостта, а от друга – тъй като цените се
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формират

динамично съобразно търсенето

–

в приходите

от заетост.

Същевременно пандемията има своеобразно ретроактивно действие, тъй като
при форсмажорни условия се отменят предварително заявени и платени
резервации.
По данни на STR в средата на март в Ню Йорк е установен спад от 44% в
заетостта и 19% в приходите от заета стая. Песимистичните прогнози на
световната верига Хилтън (Hilton) са заетостта да достигне нива от 10%.
Резервациите в международната платформа Еърбиенби (Airbnb) до началото на
март отбелязват спад от 96% в Пекин, 71% в Шанхай и 41% в Рим. Спадът в
приходите за март на годишна база е 43%. До голяма степен той се дължи на
факта, че както международните, така и вътрешните пътувания са ограничени
почти изцяло.

Ресторанти и кафенета

Кризисните условия изменят модела на част от бизнесите – ресторанти и
кафенета, като те временно се фокусират върху доставки на храна по домовете. По
този начин се компенсира малък дял от спада в приходите. Въпреки това
последиците за ресторанти и кафенета са екстремно тежки. Основен проблем се
оказва и затрудненото прогнозиране относно продължителността на мерките
предвид поетапното им удължаване.
В Румъния асоциацията на предприятията в този сектор очаква 80% спад в
приходите, който ще доведе до освобождаване на заети в пропорционален размер.
По данни на Statista през март в Полша 67% от компаниите са спрели работа, 32%
работят в ограничена степен, а едва 1% са незасегнати, а в Нидерландия се очаква
загуба на приходи в размер на 630 милиона евро месечно. В САЩ спадът в
приходите е в диапазона 70-75% (Граф. 3.). Българската асоциация на заведенията
прогнозира фалит на 50% от бизнесите (при 480 000 заети във всички тях).
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Граф. 3. Спад в приходите в сектор ресторантьорство на годишна база в САЩ

Февруари

Април
Източник: Woomply

Един от факторите (макар и с по-слаб ефект) за спад в сектор хотелиерство и
ресторантьорство е връзката му с туризма, при които също се наблюдават
негативни явления. Те са следствие забраната за струпвания на хора и пълното
или частичното затваряне на границите, което по данни на Асоциацията за
международен въздушен транспорт е въведено от над 100 държави. Този ефект се
проявява на ранен етап, докато вирусът се разпространява на територията на
Китай. Това е така, тъй като значителна част от туристическите пътувания се
осъществява от китайци.

Круизни компании

Тежко

засегнати

в

сектора

са

круизните

компании.

Вирусът

се

разпространява в значителна степен на два кораба – Diamond Princess и MS
Zandaam, но случаи са диагностицирани и на други. Повечето пристанища
отказват достъп на круизните кораби. В периода февруари-март се наблюдава
спад в диапазона от 70-80% при цените на акциите на водещите компании. Почти
всички пътувания са прекратени, а резервациите за предстоящи са временно
преустановени. Това означава, че приходите на компаниите се стопяват почти
изцяло. При водещата от тях – Carnival, спадът само за първото тримесечие е
приблизително 50%. В допълнение, круизните компании са в благоприятна
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позиция да се възползват от различни механизми за избягване на данъчно
облагане. Това обаче означава, че в настоящата криза не могат да се възползват от
различните мерки за стимулиране на бизнеса.

Транспорт
Транспортът също е силно и всеобхватно засегнат от коронавирус
пандемията. От една страна, поради затварянето на границите, налагането на
карантинни блокади и спада в туризма, пътническите превози се редуцират в
значителна степен. От друга страна, спад има и при бизнес логистиката, поради
същественото намаление при търсенето и предлагането. Той обаче се компенсира
в известна степен от увеличаването на потреблението на стоки от първа
необходимост и медицински продукти. Въпреки затварянето на границите,
стремежът в световен план е да се осигурят бързи коридори за наземния
транспорт, чрез които да се осъществяват доставки, необходими на работещата
част от икономиката и на здравеопазването. Все пак в държавите с по-тежки
мерки се наблюдава драстичен спад и при товарните превози. В Индия например
натовареността на пристанищата е 50%, а сухоземния транспорт е на нива от едва
10% спрямо традиционните си стойности.

Авиолинии

Въздушният транспорт е изправен пред тежка криза. Също както и при
автомобилостроенето и настаняването при него се наблюдава своебразно
ретроактивно действие, тъй като при форсмажорни условия се отменят вече
заявени и платени резервации. В допълнение, ефектът не е само върху
пътническите превози, но и върху товарните. Тъй като при първите се наблюдава
драстично намаляване, цената на вторите значително се покачва (до 3 пъти),
което ги прави неконкурентни.
По данни на OAG в първата седмица на април се наблюдава спад от над 90%
при планираните полети в Обединеното кралство, Хонког, Испания и Германия и
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около или над 85% във Франция, Италия, Сингапур, Швеция и ОАЕ. По прогнози
на Statista от началото на април при основния сценарий в Италия се очаква спад
от 25% на годишна база, а при песимистичния – от 55%. Макар и малко поположителни, цифрите относно приходите от управление на летищата са сходни.
Към края на март Асоциацията за международен въздушен транспорт прогнозира
спад от 44% на годишна база или 252 млрд. щатски долара в абсолютна стойност
в световен план. Динамиката при полетите е представена на Граф. 4.

Граф. 4. Брой полети на дневна база

СЗО обявява пандемия от COVID-19

Април

Март

Източник: BBC по данни на Flight Radar

При редица национални превозвачи (на САЩ, Франция, Норвегия, Сингапур,
Нова Зеландия и др.) ограничават капацитета си за пътнически с транспорт
между 70% и 96% за различни периоди в интервала март – май. Още по-драстично
е ситуацията при нискобюджетните компании – Ryanair изпълнява под 1% от
полетите си при нормални обстоятелства, а EasyJet не изпълнява никакви. Близо
45% (4000 души) от служителите на EasyJet в Англия са в принудителен отпуск за
април и май. Финансовото състояние на големи компании също е драстично
влошено, като Lufhtansa индикира необходимостта си от държавна подкрепа, тъй
като губи приблизително 1 млн. евро всеки час.
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Обществен транспорт

Проблемът с транспорта има и пряко отражение върху публичните финанси.
Преобладаващата част от обществения транспорт в градовете се предоставя от
предприятия, в които държавата или общината притежава има значително
участие (или притежава изцяло). Въвеждането на карантинни блокади,
ограничения за масови събития, дистанционна работа на заетите и т.н. редуцира
значително пътникопотока. В същото време публичните власти се стремят да не
намаляват драстично обществения транспорт, за да се избегне струпването на
хора в различните превозни средства. Аналогични са обстоятелствата при
междуградския транспорт, доколкото придвижванията без съществена причина
са ограничени в редица държави.
В Лондон например се очаква финансовият ефект да бъде в размер на 500
милиона британски лири. В София приходите на транспортните дружества
намаляват с 6,5 млн. лв., а на Центъра за градска мобилност – с 6 млн. лв.
(включително поради неработещи платени зони за паркиране).
При таксиметровите услуги, също както и при обществения транспорт, се
наблюдава значителен спад. Според представители на отделни таксиметрови
компании спадът в София е с около 60%, поради което се наблюдава и драстично
намаление в предлагането на услугата с близо 2/3.

Енергиен сектор
Силните

негативни

последици

за

икономиката

и

в

частност

за

производството и транспорта водят до драстично понижаване на търсенето на
петрол. В началото на март обаче Саудитска Арабия започва търговска война с
Русия по отношение на цените. Именно това допринася кризата в енергийния
сектор да се задълбочи до изключително тежка степен. Цената на петрола се
срива през март, като при тип „Брент“ се наблюдава над 67% спад на годишна база
до нива под 25 щ.д. По данни на Bloomberg Economics в първото тримесечие се
наблюдава спад с близо 44% в приходите на енергийния сектор. Прогнозите на
UBS са търсенето да намалее с 20% през второто тримесечие.
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Граф. 5. Цена на петрол тип „Брент“, щ.д. за барел

Източник: BBC по данни на Bloomberg Economics

Очакванията за предстоящо споразумение водят до леко увеличение в
цената на петрола. На 09.04. ОПЕК и Русия постигат съгласие за намаление в
производството с 10 млн. барела на ден. Такова съкращение обаче не е
достатъчно и запасите продължават да се увеличават, поради което цените
отново намаляват. Ниските им нива са крайно неизгодни за шистовите
производители, както и за държави със скъп добив като Норвегия. Тези
обстоятелства имат силно отражение върху компаниите в петролния сектор,
чиито акции отбелязват драстичен спад от 40-50%.
Като основен проблем в сектора се проявяват и нарастващите разходи за
складиране на запасите. Разбира се, като редица други сфери, той е изправен пред
множество други предизвикателства, свързани с транспортни проблеми във
веригите на доставки, а също и с осигуряване на безопасни условия за работа на
своите служители при условията на пандемия.

Търговия и други засегнати сектори
Силният ефект на пандемията върху редица ключови сектори на
икономиката, тяхната взаимовръзка с всички останали и широкият глобален
224

обхват неминуемо предизвикват негативно отражение и върху други области. По
отношение на световната търговия със стоки например Световната търговска
организация (СТО) очаква спад от 13% при оптимистичен сценарий (Граф. 6.).
Такава прогноза е по-негативна спрямо кризата от 2009 г.
Граф. 6. Очаквания за световната търговия
Годишно изменение в обема на търговия със стоки
Песимистичен сценарий

Оптимистичен сценарий

Източник: СТО

При песимистичния сценарий очакванията са намаление от 32% през 2020 г.
и увеличение от 24% през 2021 г., т.е. предположенията са, че този сектор няма да
се възстанови и през следващата година. Значителна част от търговията след
въвеждането на различни ограничителни мерки се осъществява онлайн, но
редица бизнеси не са подготвени да предлагат на дигитален пазар.
Модна индустрия и луксозни стоки

Според доклад на McKinsey & Company, изготвен на база на проучване сред
1400 представители на модната индустрия, се очаква намаление на продажбите с
близо 40%. Дори Сингапур като по-малко засегната държава в първоначалния
етап отчита спад от близо 24% на годишна база при продажбите на часовници и
бижута.
Ефектът от кризата е още по-силен върху луксозните марки. Той се усеща
първоначално в Китай. LVHM и Burberry са принудени временно да затворят
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значителна част от магазините си на китайска територия. При Burberry това са
38% от търговските обекти в страна, вследствие на което компанията оттегля
финансовите си насоки за инвеститорите за текущата година. Кризата бързо се
разпространява и в останалата част на света, като Giorgo Armani отменя своето
шоу на живо в Милано, тъй като областта временно е епицентър на пандемията.
Това предстои и за редица други модни събития.
142 магазина на Debenhams във Великобритания са затворени, като
компанията търси защита от фалит за бизнеса си там, а планира бизнесът в
Ирландия да бъде ликвидиран. Кризата засяга и производството – Chanel
временно преустановява тази дейност на територията на Италия, Франция и
Швейцария, a Gucci – в Италия. Ralph Lauren и GAP въвеждат принудителен отпуск
за своите служители, като при GAP той обхваща 80 000 души.
Мерките, насочени към превенция на струпване на хора, затварят големите
търговски центрове, където са локализирани физически преобладаващата част от
обектите за продажби. Същевременно, хората се стремят да ограничат разходите
за стоки извън първа необходимост, тъй като доходите им са застрашени. В
допълнение, дистанционната работа редуцира необходимостта от разнообразно
облекло и обувки, като забавя тяхното изхабяване. В резултат секторът е силно
повлиян, като в момента са засегнати стотици хиляди работни места в световен
план с очаквания при по-продължителни мерки ефектът да обхване десетократно
повече.
Недвижими имоти

Един от секторите, при които не се наблюдава значителен ефект по
отношение на предлагането е строителството на недвижими имоти. Самия
строителен процес може да продължи с минимална адаптация. Проблемите на
пазара обаче са сериозни. Към настоящия момент те все още засягат предимно
бизнес обекти.
Редица компании в най-засегнатите сектори са в затруднение и забава при
плащането на наемите си, като някои дори отказват да го направят. В Европа
такъв е случаят с бизнеси например в сферата на облеклото като Adidas, Puma,
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H&M и др. Такава тенденция се наблюдава най-вече при наемателите в големи
търговски центрове, които са затворени, поради забраната за струпване на хора. В
САЩ ситуацията е аналогична, като в подобно положение са фитнес веригата
Equinox, ресторантите Cheesecake Factory. При по-продължителни мерки,
дребните бизнеси в засегнатите сфери вече освобождават единични обекти.
Според анализатори режимът на дистанционна работа в по-малко засегнатите
сектори в дългосрочен план ще доведе до промяна в модела на работа и
въвеждане на такава форма, което допълнително ще редуцира търсенето на
бизнес имоти.
Пазарът на имоти за жилищни нужди е почти замразен в цял свят. За
първата седмица на февруари например в Китай се отчита спад от 90% при
продажбите. В САЩ Capital Economics очаква намаление от 35% още за първото
тримесечие, като се отчита значително понижение в търсенето. В Обединеното
кралство прогнозите са за най-малко 60% спад за второто тримесечие. Негативен
ефект в дългосрочен план се очертава предвид спада в доходите и очакваното
затягане на кредитирането с оглед повишения риск.

Електроника

Дори в първоначалния етап на разпространение на вируса на територията
на Китай, основните производителите на телефони и компютри и компоненти за
тях очакват значителен спад. Предизвикателството пред тях е не само че огромен
пазар е практически затворен, но се нарушават и веригите на доставки, тъй като
производството е временно спрямо. Вносът на компоненти от Китай за първите
две седмици на март намалява с 64%. Този ефект забавя и плановете на
компаниите за пускането на нови продукти в продажба със 70%.
Според Bloomberg Economics в първото тримесечие се наблюдава спад от
13% при приходите в сектора. Като резултат акциите на технологични компании
като Apple, Alphabet (собственик на Google) и др. също отбелязват драстично
понижение в диапазона около 40%.

227

Отчет за дейността на Фискалния съвет на България за 2020 г.

Въпреки частичното увеличение на търсенето на мобилни компютри
вследствие на въвеждането на дистанционна работа за редица заети, в общ план
доставките бележат спад от 8%. При Apple намалението е най-драстично – 21%
вероятно като резултат от по-високите крайни цени за потребителите на
компанията. При HP е близо 14%, а при Acer – 12,6%. Аналогична е картината при
смартфоните. Според Китайската академия за информационни и комуникационни
технологии през януари се наблюдава 39% спад в продажбите, а през февруари –
56%. Strategy Analytics докладва за 38% намаление на годишна база в световен
план през февруари.

Последици в макроикономически план
Очакванията за последиците в макроикономически план както на глобално
ниво, така и на национални, измерени чрез основните показатели, се променят
динамично. Първоначалните прогнози са изготвени при хипотеза за масово
разпространение на вируса в Китай и ограничено – в останалата част на света.
Обстоятелствата обаче не се развиват по този начин, поради което се наблюдава
влошаване на прогнозите с развитието на пандемията.

БВП
По данни на Bloomberg Economics през месец март световната икономика
вече е навлязла в рецесия при темп на свиване от 0,5% на фона на растеж от 0,1%
през февруари и 4,2% през януари. Прогнозирането обаче се оказва сложна
задача.
Органът на ООН за търговия и развитие първоначално прогнозира загуби за
световната икономика в размер на 1-2 трил. щ.д. Оптимистичният сценарий на
СТО предвижда свиване на световния БВП с 2,8% на годишна база, а
песимистичния – с 8,8% при възстановяване от едва 5,9% през 2021г.
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Прогнозите обаче драстично се влошават с разпространението на вируса.
Предстои публикуването на подробна прогноза на Международния валутен фонд
на 14.04. Към момента организацията индикира, че очакванията значително са се
влошили. При първоначални очаквания за растеж в 160 държави (от 189, които
членуват в МВФ) сега се предвиждат отрицателни стойности при над 170 от тях.
По данни на Statista очакванията през първото тримесечие за свиване на
годишна база в Италия (като силно засегната държава) от 3% се увеличават до 5%
през второто. По аналогичен начин се влошават и прогнозите за САЩ. Goldman
Sachs първоначално предвижда спад за второто тримесечие от 24%, но
впоследствие повишава очакванията си до 34% – над тези на Morgan Stanley от
около 30% за периода от април до юни. Някои от най-негативните прогнози
допускат спад от дори 50% за тримесечието на годишна база.
Към настоящия момент според актуалните си прогнози Citigroup оценява
щетите за световната икономика в размер на 5 трил. щ.д., а JP Morgan Chase & Co. –
на 5,5 трил. щ.д. (Граф. 7). За еврозоната очакванията на KBC Economics обаче са
доста по-мрачни – свиване от 11,3% при базовия сценарий, 6% при
оптимистичния и 14% при песимистичния.

Граф. 7. Прогноза за световния растеж

Световна

Развити

икономика

икономики

САЩ

Еврозона

Япония

Обединено Развиващи се
кралство

икономики

Източник: Bloomberg по данни на JP Morgan Chase & Co.
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Очакванията на Световната банка за България са за свиване с 3,7% и растеж
от 3,9% през 2021 г. Тези стойности са близки до очакванията (-3%), заложени от
Министерство на финансите при актуализацията на държавния бюджет. KBC
Economics обаче предвиждат 10% свиване в реалистичния си сценарий, 4% в
оптимистичния и 12% в песимистичния. Трите сценария предвиждат съответно
растеж от 5%, 3% и 2% през 2021 г., т.е. нито един от тях не очаква пълно
възстановяване в рамките на следващата година.
Според световната банка в България най-съществено отражение ще има върху
инвестициите (-5%) и частното потребление (-3,4%). Прогнозираният спад в
индустрията е в размер на 4,4%, а при услугите – на 3,8%.

Безработица
Основен проблем на настоящата криза се превръща безпрецедентният рязък
скок в безработицата, тъй като редица сектори, засегнати от рестриктивните
мерки, освобождават своите служители. Именно в този аспект са насочени и
основните инструменти на правителствата (включително в България) срещу
противодействие на такива процеси. За съжаление, те имат ограничен ефект по
няколко причини, сред които две са основни.
На първо място, компаниите предпочитат да освободят работниците си, тъй
като се намират в условия на несигурност относно продължителността на
пандемията.

Това

означава,

че

дори

да

се

възползват

временно

от

правителствените мерки, в дългосрочен план бизнесът им е застрашен, т.е.
съществува риск в рамките на няколко седмици или месеца да увеличат своята
загуба без това да възпрепятства настъпването на фалит впоследствие. На второ
място, редица компании регистрират такъв спад в приходите си, че дори
различните облекчени режими за насърчаване на задържането на работниците се
оказват твърде тежки и непосилни за тях.
Според прогнози на Statista в Италия, като една от най-засегнатите държави,
се очаква безработица от 11,2% на годишна база за 2020 г. и 9,6% впоследствие
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през 2021 г. Прогнозите за САЩ са още по-тревожни, тъй като според Bloomberg се
очаква ръст на безработица с над 9 пр.п. – от 3,5% до 12,6%, което е и найвисокото ниво за последните 80 години.
Съществен проблем е и изключително бързото нарастване на темпа на
безработните в САЩ. Допреди настоящата криза пикът на седмична регистрация
на безработни е под 700 хиляди души през 1982 г. В седмицата, завършваща в
края на март тази година, са подадени заявления от 3,3 милиона души – ръст от
над 11 пъти спрямо предходната (282 хиляди души). През следващата са подадени
още 6,9 милиона заявления, а впоследствие – допълнителни 6,6 милиона. Това
означава, че само в рамките на 3 седмици в САЩ са регистрирани 16,8 милиона
безработни (Граф. 8.).

Граф. 8. Подадени заявления за безработица в САЩ на седмична база

Януари

Март
Източник: Trading Economics по данни на Министерство на труда в САЩ

В България също се наблюдава негативна тенденция, свързана с
нарастването на безработните. Към момента у нас са регистрирани над 265
хиляди безработни, като дневният пик е 7 100. 16,6% от новорегистрираните
безработни са от сферата на производството, 14,3% – на търговия и ремонти, а 8%
– от сферата на ресторантьорството.
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За възползване от основната антикризисна мярка на правителството (т.нар.
схема 60/40) са подадени под 1 000 заявления, чрез които се обхващат около 12
000 работещи. Въз основа на тези данни, както и на фона на развитието в
световен план, прогнозите на Министерство на финансите за безработицата на
годишна база изглеждат подценени. Към момента над 15 000 души получават
обезщетение от НОИ, като средният му размер е 650 лв.

Други макроикономически показатели
На фона на очакваното повишение на безработицата и намаляването на
доходите, се създават условия за ниска или дори отрицателна инфлация. Тази
тенденция е подкрепена от значителния спад в цената на петрола, а също и в понисък размер при други неергийни суровини. Именно такива са и очакванията на
Министерство на финансите в България (за нулева инфлация), които обаче се
различават в известна степен от предвижданията на Световната банка за
инфлация от 1,4%.
Както в САЩ, така и в еврозоната се наблюдават известни рискове от
инфлационни процеси, свързани с драстичните мерки на ниво парична политика.
Те обаче частично ще се неутрализират с гореспоменатите фактори, и ще се
разпределят във времето, докато достигнат до реалната икономика.
Доколкото фискалните мерки попадат в основния обхват на дейността на
Фискалния съвет, те са разгледани подробно на Европейско ниво в самостоятелен
доклад. Основен преглед в световен план е представен на Граф. 9. Инструментите
на паричната политика не се отнасят пряко към нея, а и в България в условията
на паричен съвет са ограничени, поради което не са изследвани подробно.
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Граф. 9. Фискални стимули, измерени в % от БВП

Австралия

САЩ

Сингапур

Китай

Канада

Германия

Италия

Русия
Източник: ING Bank

Един от бързите ефекти на агресивните парични и фискални стимули в САЩ
се прояви на финансовите пазари, които първоначално регистрираха общ спад от
над 30% в рамките на няколко седмици. Към настоящия момент фондовите борси
отбелязват поетапно частично възстановяване. Трудно е да се прецени до каква
степен подобен процес е подкрепен от икономически фундамент, доколкото не е
ясно кои явления вече са намерили отражение в пазарната цена и кои тепърва ще
оказват влияние.
В резултат от агресивната политика за подкрепа на икономиката, редица
държави са изправени пред повишения на бюджетни дефицити и увеличаване на
дела на дълга. Тези явления вече повдигат въпроса относно кредитния им
рейтинг и необходимостта от неговото актуализиране.

Заключение
Към настоящия етап все още липсват достатъчно данни, така че да се
направи точна оценка за разпространението на вируса и неговата смъртност.
Въпреки това на база на информацията към момента може да се стигне до
заключението, че рисковете са достатъчно високи.
Тези рискове предпоставят необходимостта от строги правителствени
мерки за социална дистанция. Алтернативният подход по изграждане на стаден
имунитет не е хуманен, а последиците от него върху икономиката в дългосрочен
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план могат да се окажат дори по-негативни. Изолирането на рисковите групи
също е труднопостижимо, тъй като в тях попадат не само хората над определена
възраст, а много по-широк кръг, включващ лица с редица съпътстващи
заболявания. Други мерки като масово тестване и стриктен контрол са
приложими при твърде ограничен кръг обстоятелства.
В редица сектори – автомобилна индустрия, туризъм, транспорт, енергиен
сектор и др., се наблюдават значителни спадове при приходите, съчетани с масово
освобождаване на работници.
Поради високата степен на несигурност макроикономическите прогнози
също се изменят динамично. Световната икономика със сигурност ще изпадне в
рецесия на годишна база, като очакванията за свиването варират драстично, но
размерът му със сигурност ще бъде по-висок спрямо предходната криза.
Очакванията за свиване на българската икономика в диапазона 3-4%
изглеждат относително оптимистични на фона на цялостното развитие на кризата в
световен план, а също и на динамиката на предходната (по-лека) криза в България.
Песимистичните сценарии не предвиждат пълно възстановяване дори през
2021 г. Очаква се ефектът от коронавирус пандемията да бъде дългосрочен.
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Сравнителен анализ на макроикономически
прогнози на национални и международни
институции
Динамичното разпространение на коронавирусната болест COVID-19,
предизвикана от тежкия остър респираторен синдром коронавирус 2 (SARS-CoV2), бързо се превръща в сериозен глобален проблем. Първоначално заплахата се
подценява значително, като очакванията са заразата да се разпространява
основно в Китай с единични случаи в някои части на света. Впоследствие обаче се
установява, че вирусът застрашава в безпрецедентна степен здравето и живота на
населението, ефективността на здравните системи, устойчивостта на публичните
финанси и функционирането на икономиката като цяло.
Преодоляването

на

първите

два

проблема

принуждава

повечето

правителства по света да наложат мерки за физическа дистанция с различна
тежест, които повлияват неблагоприятно върху отделни икономически сектори. В
тях производството и предлагането са ограничени в значителна степен.
Нагласите на производителите и на потребителите в световен план
драстично се влошават. Това явление се предизвиква от редица фактори, сред
които са непосредствената заплаха за здравето, несигурността относно подходите
за преодоляването на кризата и продължителността на този процес, неяснотата
по отношение на времетраенето и тежестта на мерките за физическа дистанция и
т.н.
Съществените изменения при разпространението на вируса и динамиката в
икономиката, които настъпват за кратки периоди от време, както и високата
степен на несигурност значително затрудняват изготвянето на надеждни
прогнози за макроикономическото развитие. Въпреки това всички стопански
субекти изпитват необходимост от такава информация и приблизителна оценка,
за да аргументират вземането на различни решения включително свързани с
държавното управление и фискалната политика.
Основната задача на настоящия доклад е обобщаването и анализирането на
макроикономически прогнози с различен произход. Фокусът е върху развитието в
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България, а в по-малка степен – върху Европейския съюз и еврозоната в частност.
Целта е да се очертаят различни сценарии, като се установят условни граници при
оптимистично и песимистично развитие. Използвани са публично достъпни
данни към 30.04.2020 г.
Информационното осигуряване на доклада се осъществява въз основа
предимно на няколко отделни прогнози, представени в първата му част, а също и
на различни източници на статистическа информация като Националния
статистически институт и Евростат. Следващите части поетапно разглеждат
очакванията относно основните макроикономически показатели – реален растеж
на БВП, безработица и инфлация. Всяка от тях завършва с изводи, които са
обобщени в самостоятелна част в края на доклада.

Кратък преглед на анализираните прогнози
Макроикономическите прогнози обслужват различни информационни
нужди на разнообразни потребители. По тази причина дълбочината и ширината
на техния обхват варират в значителна степен. Съществено отражение има и
моментът на съставянето им, тъй като обстоятелствата се изменят динамично.
Затова настоящият сравнителен анализ се фокусира върху шест прогнози, които
се характеризират с различни особености. В допълнение към тях се използват
публикуваните в края на април очаквания на министерство на финансите (МФ)
от

Конвергентната

програма

на

България

(съвпадащи

с

мотивите

за

актуализация на Държавния бюджет на Република България за 2020 г. от края на
март), и отчетни данни на Евростат. Шестте макроикономически прогнози,
разгледани в сравнителния анализ, включват: очакванията на Световната банка
(СБ), Международния валутен фонд (МВФ), Австрийската централна банка (АЦБ),
финансовите групи KBC и УниКредит и Българската академия на науките (БАН).
Пролетната прогноза на Световната банка е съставена към 08.04.2020 г.
Обемът на материала е в размер на 80 стр., като включва общ преглед на
тенденциите в световен план и по-задълбочен анализ за 22 конкретни държави,
сред които е и България. Изчерпателно са представени очакванията за редица
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макроикономически параметри, сред които и основните във фокуса на настоящия
доклад – растеж на БВП, безработица и инфлация.
Световният икономически преглед, изготвен от Международния валутен
фонд, е публикуван на 14.04.2020 г. Той е разгърнат в 25 стр., в които се
разглеждат явленията на глобално ниво и на отделни региони със спорадични
акценти за някои от параметрите в част от държавите. Не е включен анализ,
фокусиран върху развитието на България, но информация за реалния растеж,
инфлацията и безработицата у нас е представена обобщено в табличен вид.
Австрийската централна банка изготвя прогнози за шест избрани страни
от Централна и Източна Европа, сред които попада и България, и за Русия.
Вижданията на АЦБ са ценно допълнение към прогнозите на СБ и МВФ като
независими международни организации. Това е така, защото представят гледната
точка на публичния сектор, но от позицията на централна банка, а не на
правителството. Докладът е изготвен към 15.04. в обем от 13 стр., като основният
му фокус е върху очакванията за реален растеж.
Финансовите групи KBC и УниКредит също изготвят прогнози за
макроикономическото развитие. Към 27.03. KBC публикуват само таблична
информация за очакванията за реален растеж, но при три различни сценария.
УниКредит Булбанк (УКБ) съставят подробна прогноза за България към 21.04. в
обем от 4 стр., съдържаща всички макроикономически параметри.
Институтът за икономически изследвания към Българската академия на
науките (БАН) също публикува подробна прогноза, актуална към 14.04. Тя е
разгърната в общ обем от 25 стр., като предвижда три различни възможни
сценария и включва очаквания за всички съществени макроикономически
показатели.
Обобщена информация за обхвата на различните прогнози е представена в
Табл. 1.
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Табл. 1. Обхват на анализираните макроикономически прогнози

Дата на съставяне
Фокус върху България
Различни сценарии
Реален растеж
Безработица
Инфлация

СБ

МВФ

АЦБ

КВС

УКБ

БАН

МФ

08.04.

14.04.

15.04.

27.03.

21.04.

14.04.

31.03.

+
+
+

+
+
+

+
+
-

+
+
-

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

Източник: ФС по данни на посочените институции

Катедра „Икономика“ към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент
Охридски“ публикува доклад, който не съдържа собствени прогнози, а оценки в
подобен на настоящия сравнителен анализ. Той е изготвен към 20.20. в обем от 14
стр. В него обаче се разглеждат само очакванията на МВФ, БАН и МФ, а също и
отчетни данни на различни институции, сред които НСИ, агенция „Митници“ и др.
Анализът във въпросния доклад също е взет предвид от Фискалния съвет на
България при изготвянето на настоящия материал.

Очаквания за реален растеж
Съществуват редица фактори, които мотивират анализаторите да считат, че
икономическата криза, предизвикана вследствие на коронавирус пандемията, ще
бъде по-тежка спрямо последната световна финансово-икономическа криза от
2007-2009 г. или дори близка до Голямата депресия. Те са представени накратко в
последващото изложение.

Фактори за свиване на икономиката
От една страна, като негативен фактор за икономическото развитие се
проявява блокирането на производството и предлагането в отделни (или дори
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повечето) сектори в редица държави за неизвестен период от време. Този акт има
траен ефект, тъй като прекъсва установените международни вериги за доставки.
Негативен фактор е и разминаването във времето на налагането на такива
мерки. Най-общо то се осъществява на четири етапа, като първият е в Китай,
вторият – на страните с ранна реакция в Европа, третият – на страните с късна
реакция в Европа, а четвъртият – в САЩ. Такова явление минимизира шансовете
за бързо (т.нар. „V образно“) възстановяване. Това е така, защото при първия етап
търсенето в Европа и САЩ не може да бъде удовлетворено от блокираното
предлагане в Китай. При следващите етапи се наблюдава противоположното
явление – за китайското предлагане няма търсене извън страната (т.е. ограничен е
износът), а търсенето в нея не може да бъде покрито (поради ограничения внос).
Такова неблагоприятно стечение на обстоятелствата става възможно поради
две причини, които са съществени за малката отворена българска икономика с
експозиция към външни шокове. На първо място, интензивните процеси на
глобализация насърчават компаниите да разпределят своите бизнес процеси в
различни държави, за да максимизират ефикасност и ефективност. Тъй като
етапите на навлизане и разпространение на вируса във всяка от държавите се
разминават, тези процеси са блокирани по различно време, поради което
значителна част от дейностите са ограничени за продължителен период.
На второ място, обхватът на кризата е безпрецедентен, тъй като пандемията
практически обхваща целия свят. Докато при световната финансова криза от
2007-2009 г. част от държавите продължават да функционират като двигател на
световната икономика, при настоящото развитие такъв сценарий е почти
невъзможен. Тъкмо по тази причина МВФ прогнозира свиване на икономиката
при 170 държави, които членуват в организацията.
Сравнение на прогнозните данни за реален растеж

Очакванията на различните организации за реален растеж на българската
икономика са представени в Табл. 2. и Граф. 1. Различните сценарии (където
такива

са

разработени)

са

представени

със

съответните

(песимистичен), Р (реалистичен) и О (оптимистичен).
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Табл. 2. Очаквани нива на реален растеж в България в анализираните макроикономически прогнози
KBC
БАН
СБ
МВФ АЦБ
УКБ
МФ
П
Р
О
П
Р
О
Очаквания за
реален растеж -3,7% -4,0% -6,4% -12,0% -10,0% -4,0% -7,8% -5,7% -4,3% -2,4% -3%
в България
Източник: ФС по данни на посочените институции
Граф. 1. Очаквани нива на реален растеж в България в анализираните макроикономически прогнози
БАН-О
-2,40%

МФ

СБ

МВФ

КВС-О

БАН-Р

-3,70%

-4,00%

-4,00%

-4,30%

БАН-П

Ср. ст.

-5,70%

-5,75%

АЦБ

УКБ

KBC-Р

KBC-П

-3,00%

-6,40%
-7,80%
-10,00%
-12,00%

Източник: ФС по данни на посочените институции

Сред всички сценарии най-негативна е прогнозата в песимистичния на KBC,
в която се предвижда свиване на икономиката с 12%. Най-позитивни са
очакванията в оптимистичния сценарий на БАН – отрицателен растеж в размер на
2,4%. Отклонението между очакванията е драстично, като размахът между
стойностите е 9,6 пр. п., а минималната стойност е точно 5 пъти по-ниска от
максималната. Средната стойност на очакваното свиване е 5,75%, т.е. прогнозата
на МФ е с 2,75 пр. п. (близо 92%) по-оптимистична. Най-близка до средната е
песимистичната прогнозата на БАН, а от реалистичните – на АЦБ.
Ако се анализират само реалистичните сценарии, най-оптимистична е
прогнозата на МФ (-3%), а най-песимистична – отново на КВС (-10%). В този
случай размахът между стойностите е 7 пр.п., като минималната стойност е точно
3,3 пъти по-ниска от максималната. Средната стойност на прогнозното свиване в
този случай е 5,6%, т.е. тя не се изменя чувствително, поради което отново найблизо до нея е АЦБ.
Въпреки влиянието на редица фактори, свиване на българската икономика в
диапазона около 5,5% през 2020 г. изглежда оптимистично предвид очакванията
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кризата да бъде по-тежка спрямо предходната, при която регистрираният спад у
нас е на подобни нива. В същото време по-ниски стойности се наблюдават при
едва по-малко от половината прогнози (пет от единадесет), като две от тях са при
КВС (реалистична от -10% и песимистична от -12%), една при УКБ (-7,8%), една
при АЦБ (-6,4%) и една при БАН (песимистична от -5,7%). Ако се вземат предвид
само реалистичните сценарии, по ниски стойности се наблюдават при три от
седем прогнози – КВС, УКБ и АЦБ.
МВФ предвижда пълно възстановяване на българската икономика през 2021
г., като очаква растеж от 6%. СБ прогнозира БВП през следващата година да се
повиши с размер близък до този на спада през 2020 г. АЦБ обаче очаква растеж от
4,3% (при спад от 6,4% през 2020 г.), т.е. само частично възстановяване. При
такова развитие реалната стойност на БВП през 2021 г. няма да достигне нивата
от 2019 г. Аналогична е прогнозата на УКБ. Дори в оптимистичния си сценарий
КВС не счита, че България ще успее да се възстанови в рамките на следващата
година. Въпреки това тези прогнози са по-скоро позитивни, тъй като
възстановяването от предходната криза отнема значително по-дълъг период (3-4
години).
Изводи

На фона на размера на свиването на българската икономика в предходни
периоди – през 1999 г. и 1990 г., а също и предвид текущата ѝ обвързаност със
световната, както и очакванията ефектът от настоящата криза да бъде почти
толкова силен, колкото Голямата депресия, разглежданите прогнози като цяло
изглеждат оптимистични. Сред тях силно се откроява като положителна
нагласата на МФ. Фискалният съвет счита, че по-реалистични изглеждат
очакванията АЦБ, КВС (оптимистичен сценарий) и УКБ, като прави впечатление,
че организациите във финансовия сектор са по-консервативни.
В подкрепа на такова виждане са и отчетните данни, публикувани от
Евростат на 30.04. Регистриран е спад от 3,5% в ЕС и 3,8% в еврозоната за първото
тримесечие спрямо предходното и съответно 3,3% и 2,7% спрямо първото на 2019
г. Това е най-значително свиване за последните 25 години, а отражението на
ефекта от пандемията е регистриран едва през част от един от трите месеца и то
само в някои от държавите.
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Прогнозни нива на безработица и инфлация
Покачването

на

ценовите

равнища

се

влияе

от

множество

макроикономически фактори в национален и международен план. То е от
съществено значение за определянето на реалния растеж и частично може да
обясни различните виждания във всяка от прогнозите. В значителна степен
инфлационните процеси се повлияват от пазара на труда, тъй като повишаването
на безработицата води до спад при доходите на домакинствата и понижаване на
цената на трудовите ресурси. От своя страна, тези явления оказват натиск надолу
върху цените.
С оглед анализа на очакванията на различните организации относно
динамиката при инфлацията и безработицата, в настоящия доклад Фискалният
съвет се фокусира върху няколко от ключовите фактори за нейното развитие.

Връзка между инфлация и безработица

Под въздействието на пазарния механизъм ефектът върху цените се
осъществява както по линия на доходите и нагласите на домакинствата като
основен стопански субект, така и по отношение на цените на ресурсите. На първо
място сред тези фактори са влиянието на търсенето и предлагането като основни
пазарни сили и съпътстващите процеси на пазара на труда.
От една страна, поради наложените правителствени мерки за физическа
дистанция някои сектори преустановяват почти изцяло своята дейност,
ограничавайки предлагането, а съответно намалява и необходимостта от трудови
ресурси. Производителите в тях са принудени да освободят своите служители,
което води до повишаване на безработицата.
Кривата на Филипс илюстрира основният икономически постулат, свързан с
обратната зависимост между нивата на безработицата и инфлацията. Според
него, когато първият показател расте, вторият намалява. Този симплифициран
модел не отразява други явления и процеси, поради което е подложен на
значителна критика по време на стагфлацията през 70-те години на миналия век.
При настоящите обстоятелства обаче се наблюдават и редица други фактори,
които индикират вероятно забавяне при ръста на ценовите равнища.
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От друга страна, повишаването на безработицата, а също и цялостното
забавяне

на

икономиката

предизвиква

понижение

при

доходите

на

домакинствата. Това се отнася в значителна степен особено за сектори, при които
компенсацията на наетите е обвързана пряко с постигнатите резултати. В
съчетание с негативните нагласи на потребителите следва понижаване на
съвкупното търсене. То вече има отражение дори върху сектори, при които няма
пряк ефект от правителствените мерки за физическа дистанция.
Ценови равнища петрола

Забавянето при съвкупното търсене, свързано с понижаването на доходите и
влошаването на нагласите на домакинствата, в съчетание с ограничаването на
предлагането вследствие на правителствените мерки за физическа дистанция,
водят до спад и в търсенето на ресурси. Това обаче се отнася не само до
трудовите, а до всички производствени фактори. Затова те поевтиняват
значително, което се наблюдава най-вече при петрола като основен енергиен
ресурс.
Цените на петрола отбелязаха безпрецедентен спад и за първи път в
историята на пазарите достигнаха отрицателни нива от 37,63 щ.д. за барел при
търгуваните фючърси. Това означава, че продавачите са склонни да плащат, за да
се освободят от ангажимента да получат енергийната суровина.
Спадът в търсенето на петрол е толкова значителен, че възможностите за
съхраняването на запасите вече са изчерпани, а танкерите се превръщат в
своеобразни плаващи складове. Тъй като явлението се наблюдава на фючърсния
пазар, може да се приеме, че нагласите за близкото бъдеще не са положителни.
Ценовото равнище на използвания в България суров петрол тип „Брент“
също отбелязва съществено понижение, макар и в по-нисък размер. След дъното
от 19 щ.д. за барел на 21-ви април в последната седмица на месеца той се търгува
на нива около 23 щ.д. за барел. Те са значително по-ниски – с над 35%, от
очакванията на МФ за средногодишна стойност от 36 щ.д. за барел.
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Инфлационни явления вследствие на провежданата парична политика

Въпреки наличието на фактори, сочещи към понижаване на инфлацията, както
при потребителите – спад в доходите и влошаване на нагласите, така и при
производителите – понижение на цените и на трудовите, и на енергийните ресурси,
някои анализатори считат, че съществуват проинфлационни процеси със силно
влияние. Към настоящия етап на развитие на кризата като водещ такъв фактор, се
възприемат експанзивните мерки на провежданата парична политика от централните
банки. В условията на паричен съвет в България проявлението на този риск е напълно
минимизирано. Той може да се осъществи в ограничена степен единствено по линия
на фиксирания курс на лева към еврото. В еврозоната обаче очакването на инфлация
вследствие на паричната политика е необосновано в значителна степен.
На първо място, количествените улеснения, като основна мярка на
Европейската централна банка, се осъществяват чрез покупка на дълг само на
вторичния пазар. Това означава, че директна форма на кредитиране на
правителствата няма (за разлика от текущата практика например при
Английската централна банка). Така държавните мерки по пряко безвъзмездно
финансиране на домакинствата (т.нар. „хеликоптерни пари“) със съдействието
на централната банка са ограничени в съществена степен.
На второ място, операциите на вторичния пазар имат бързо отражение
върху финансовия сектор, но върху реалната икономика то се предава с по-ниско
влияние и известно забавяне (времеви лаг). На трето място, опитът на
Европейската централна банка от последните години (в периода 2015-2018 г.) не
индикира количествените облекчения да водят до бързо и значително
увеличаване на инфлацията. Напротив, поставената цел за инфлация – в нива
близки до 2%, едва се постигна за период от 3-4 години (макар този факт да
провокира дискусии относно адекватността на потребителската кошница).
Гореизложените обстоятелства мотивират Фискалния съвет да очаква
понижаване на инфлацията. Възможно е достигането до нива, близки до нула, в
съответствие и с прогнозата на МФ. Такава тенденция вече се наблюдава в
еврозоната, в която по данни на Евростат се наблюдава 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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Сравнение на прогнозните данни за безработица и за инфлация

Очакванията за нивата на безработицата в България са представени
съответно в Табл. 4. и Граф. 3. Включени са само организациите, публикували
прогнози за този показател.
Табл. 3. Очаквани нива на безработица в България в анализираните макроикономически прогнози
БАН
МВФ
УКБ
МФ
П
Р
О

Очаквания за
безработицата в
България

8,0%

9,0%

12,0%

10,0%

6,9%

6,2%

Източник: ФС по данни на посочените институции
Граф. 2. Очаквани нива на безработица в България в анализираните макроикономически прогнози

12,00%

8,00%
6,20%

МФ

8,68%

9,00%

Ср. ст.

УКБ

10,00%

6,90%

БАН-O

МВФ

БАН-Р

БАН-П

Източник: ФС по данни на посочените институции

Най-ниско ниво на безработица – 6,2%, се предвижда от МФ, а най-високо е
заложено в песимистичния сценарий на БАН. Размахът между най-високата и найниската стойност е 5,8 пр. п. Това означава, че песимистичния сценарий на БАН
допуска почти два пъти по-висока безработица спрямо очакванията на МФ.
МВФ и УКБ са най-близо до средната стойност (8,7%), като поставят
очакванията си в интервала между 8% и 9%. Тези прогнози за безработица
изглеждат консистентни и с предвижданията за инфлацията, представени подолу. Не се наблюдава съществено изменение в средната аритметична (8,3%), ако
бъдат изключени песимистичния и оптимистичния сценарий на БАН.
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Очакванията за нивата на инфлацията в България са представени съответно
в Табл. 4. и Граф. 3. Включени са само организациите, публикували прогнози за
този показател.
Табл. 4. Очаквани нива на инфлация в България в анализираните макроикономически прогнози

Очаквания за
инфлацията в
България

СБ

МВФ

УКБ

1,4%

1,0%

2,9%

П

БАН
Р

О

5,2%

4,2%

3,2%

МФ

0,1%

Източник: ФС по данни на посочените институции
Граф. 3. Очаквани нива на инфлация в България в анализираните макроикономически прогнози

5,20%
4,20%
2,90%

2,56%
0,10%

1,00%

МФ

МВФ

3,20%

1,40%
СБ

Ср. ст.

УКБ

БАН-О

БАН - Р

БАН - П

Източник: ФС по данни на посочените институции

Най-ниско ниво на инфлация – близо до нулата, предвижда МФ, а най-високо
– БАН (съответно 5,2% в песимистичния си сценарий и 4,2%, ако се вземат
предвид само реалистичните). МВФ и СБ считат, че тя ще поддържа нива под 1,5%,
а очакванията на УКБ са близки до тези на оптимистичния сценарий на БАН –
около 3%.
Размахът между максималната и минималната стойност на очакваната
инфлация в разгледаните прогнози е 5,2 пр.п. Средната стойност е 2,56%, а ако се
вземат предвид само реалистичните сценарии – 1,9%.
Прогнозите на всички организации с изключение на БАН изглеждат
относително консистентни едни с други. МФ очаква по-лек спад на БВП спрямо
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МВФ, СБ и УКБ, който съвпада с вижданията за по-ниска инфлация (т.е. по-лека
корекция на номиналния размер на БВП). УКБ прогнозира по-силна контракция,
която е съчетана с по-високо равнище на инфлацията (т.е. по-силна корекция на
номиналния размер на БВП).
Очакванията в сценариите на БАН не изглеждат консистентни. Дори при
най-позитивната си прогноза – за свиване от 2,4%, БАН предвижда по-висока
инфлация спрямо всички останали. Това означава, че при този сценарий се отдава
силно влияние на ценовото равнище, т.е. не се очаква номиналният размер на БВП
да намалее толкова много, а контракцията на икономиката в значителна степен
да бъде предизвикана от покачването на цените.
Такова предположение изглежда необосновано, защото, от една страна,
намалението на производството у нас вече е факт, а от друга – няма икономически
аргументи, които да подкрепят толкова високи нива на инфлация. Повишаването
на инфлацията до нива от 3,2% би довело до по-значителен спад на реалния БВП
спрямо очаквания от 2,4%.
Силното значение, което БАН отдава на инфлацията в своите прогнози, се
наблюдава и по друга линия. В реалистичния си сценарий БАН предвижда свиване
на БВП от 4,3%, а в песимистичния – от 5,7%. При първия очакваната инфлация е
4,2%, а при втория – 5,2%. От тези данни може да се стигне до заключението, че
значителна част от очаквания спад при песимистичния сценарий спрямо
реалистичния се дължи именно на по-високото очаквано равнище на цените. В
допълнение, песимистичния сценарий на БАН предвижда тежка стагфлация – 12%
безработица, съчетана с 5,2% инфлация. Към настоящия момент такова развитие
изглежда малко вероятно.
Изводи

Провежданата парична политика от ЕЦБ не предпоставя проинфлационно
влияние. Съществуват обаче редица фактори, които предполагат забавяне на
инфлацията, каквото вече се наблюдава в еврозоната. В България нива около 1%
изглеждат реалистични.
Все още не е ясен ефектът от програмата за поддържане на заетост на
българското правителство (известна като „мярка 60/40“). Ниската безработица,
регистрирана у нас през последните години, не се дължи единствено на
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позитивното икономическо развитие, но и на неблагоприятната демографска
структура. Вследствие на тези два фактора равнище на безработицата в България
около 8,5% изглежда реалистично, а очакванията на МФ – оптимистични.

Обобщение
Динамичното изменение на обстоятелствата, свързани с разпространението
на COVID-19 и правителствените мерки срещу него, предизвикват висока степен
на

несигурност,

която

значително

затруднява

прогнозирането

на

макроикономическо ниво.
Негативните последици, свързани със свиването на икономиката и
повишаването на безработицата, вече са факт. Към настоящия етап обаче е
трудно да се оценят техните бъдещи нива и продължителността на тези процеси.
Затова се наблюдават съществени разминавания при прогнозите на различните
организации относно дълбочината на безпрецедентната криза. Очакванията
обаче се обединяват около становището, че тя ще бъде сред най-тежките в
последния век.
Повечето прогнози обвързват свиването на икономиката в най-значителна
степен с продължителността и тежестта на мерките за физическа дистанция. От
такава гледна точка, Фискалният съвет счита, че се подценява вероятността
ефектът върху нагласите и поведението на обществото в световен план да бъде
по-продължителен.
Разгледаните прогнози за свиването на българската икономика варират
драстично, като най-оптимистична сред тях е на тази на БАН, която предвижда
спад от 2,4%, а най-песимистична – на финансовата група КВС, която очаква
контракция от 12%. Прогнозата на МФ за свиване от 3%, върху която се базира и
актуализацията на Държавния бюджет, е сред най-оптимистичните. Средното
ниво на очакваната контракция в България спрямо анализираните прогнози е в
диапазона между 5,5% и 6% и също изглежда по-скоро оптимистично.
Специфичното развитие в глобален мащаб на кризата, предизвиквана от
пандемията, включва не само влошаване на нагласите, но и затрудняване на
международните икономически отношения. По тази причина контракцията в
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България ще се реализира по линия на всички компоненти на БВП – потребление,
инвестиции и нетен износ.
Прогнозите

на

повечето

национални

и

международни

институции,

разгледани в настоящия доклад, не очакват пълно възстановяване на българската
икономика през 2021 г.
Спадът в цените на трудовите и енергийните ресурси в съчетание със
забавянето

на

доходите

на

домакинствата

и

негативните

нагласи

на

потребителите вероятно ще понижи равнището на инфлация в България до
стойности, близки до 1%. Възможни са и нива около нула, каквито са и
очакванията на правителството, а дори и достигането до отрицателни нива.
В условията на паричен съвет инструментите на монетарна политика в
България са ограничени. Затова рискът за повишаване на инфлацията по тази
линия у нас е свързан най-вече с фиксирания курс на лева към еврото. Влиянието
на експанзивните мерки на провежданата в еврозоната парична политика обаче е
ограничено и не предпоставя такава опасност.
Макроикономическият шок по линия на нарастващата безработица ще бъде
временно и частично смекчен благодарение на програмата за поддържане на
заетост на правителството. Рискът за България в това отношение е по-нисък,
поради неблагоприятната демографска структура, която предпоставя риск от
прегряване на пазара на труда преди настоящата криза.
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Заключение
Фискалният съвет поставя положителна оценка за работата си през 2020г. и
към края на мандата си, на база на постигнатите резултати, има възможността да
констатира едно последователно, прогресивно и целенасочено развитие в полза
на обществото в рамките на изминалия петгодишен период от съществуването си.
Съветът спазва принципите и изпълнява целите, поставени в Закона за
Фискалния съвет и автоматичните корективни механизми, като се стреми към
непрекъснато усъвършенстване на своята роля и функции, свързани с
фискалното управление в България. В резултат на партньорството на
институцията с международни организации значително се подобрява и се
повишава удовлетвореността от съвместната работа.
Високата оценка за работата на Фискалния съвет се препотвърждава
регулярно и от страна на Министерство на финансите в Мотивите към
законопроекта на държавния бюджет на Република България за 2020г. В тях
Министерство на финансите подчертава, че въз основа на анализите, оценките и
препоръките на Фискалния съвет, между двете институции се е установило
трайно и ефективно взаимодействие и сътрудничество при подготовката на
основните бюджетни документи, което от своя страна подобрява качеството и
надеждността на информацията и данните. Фискалният съвет допринася и за
повишаване

на

отчетността

и

фискалната

прозрачност

посредством

наблюдението за спазването на числовите фискални правила и за индикиране
при наличие на потенциални рискове за бюджета.
През текущата година се отбелязва чувствително засилване на качественото
сътрудничество и в международен план - с Мрежата на независимите фискални
институции в ЕС на база сключения през предходната година Договор с Центъра
за изследване на европейските политики (CEPS), Брюксел. Многостранното
сътрудничество на членуващите в Мрежата, сред които е и Фискалният съвет на
България, непрекъснато се разширява, достигайки все по-високо равнище на
институционално взаимодействие по линия на Европейския фискален борд и
Европейската комисия. Тази практика ще продължи да се развива и обогатява и
занапред.
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Фискалният съвет си поставя за цел да следва очертаната възходяща
траектория на развитие, като предприема редица мерки, насочени към
постоянното подобряване на своята дейност. Съветът планира да запази и
разшири полето на установените добри практики, прилагайки натрупания досега
ценен опит в срещи, семинари и конференции от бъдещия си работен календар.
Фискалния съвет ще продължи и издаването на ежегодния си годишник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ:

/ПРОФ. Д-Р БОРИС ГРОЗДАНОВ/
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