ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ ЗA 2019 г.

Програмата за 2019 г. е разработена въз основа на целите за дейността на Фискалния съвет,
определени чрез Закона за публичните финанси, Закона за Фискалния съвет и
автоматичните корективни механизми и ПМС за изпълнението на държания бюджет за
2019 г. В програмата са взети под внимание особеностите на текущата година, а именно:
насоките на Европейската комисия относно разработването и актуализацията на
Националната програма за реформи и Конвергентната програма, съобразно сроковете на
Европейския семестър през 2019г., подготовката на България за присъединяване към
валутно-курсовия механизъм ЕРМ II, очакван среден ръст на БВП, нисък дефицит и
тенденцията към намаляване на държавния дълг. В тази политическа и финансовоикономическа среда Фискалният съвет се стреми към:

─ Подобряване на нормативната уредба, свързана с бюджетния процес;
─ Повишаване нивото на създаваните от Съвета становища, прогнози, доклади,
последващи оценки и други актове;
─ Разширяване на информацията, разпространявана чрез печатните и електронни
медии;
─ Задълбочаване на взаимоотношенията с Министерство на финансите, Националния
осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и др. институции;
─ Разширяване на международните отношения с други независими фискални
институции;
─ Подобряване на организацията, свързана с издаването на Годишник на ФС и
провеждането на международна конференция;
─ Активизиране на работата, свързана със сайта на ФС;
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Цел 1 Изготвяне на становища и последващи оценки, свързани с
проектите на прогнозите на Министерство на финансите
Мярка 1 Становища по средносрочните макроикономически прогнози
Дейности:
1.1 Събиране на информация, осигуряваща
извършване на
задълбочен анализ на пролетната макроикономическа прогноза
1.2 Предприемане на мерки за повишаване резултатността от
дейността на Фискалния съвет
1.3 Изготвяне на становище за пролетната средносрочна
макроикономическа прогноза за периода 2020-2022
1.4 Изготвяне на последваща оценка на пролетната средносрочна
макроикономическа прогноза

февруари - март
февруари - юни
март - април
юли

Цел 1 Изготвяне на становища, свързани с проекта на средносрочната
бюджетна прогноза на Министерство на финансите за периода 2020 2022
Мярка 2 Становищe по Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020
– 2022г.
Дейности:
1.1 Събиране на информация за развитието на държавния бюджет
през последните 11 години
1.1.1 Събиране на информация за развитието на приходите през
последните 11 години
1.1.2 Събиране на информация за развитието на разходите през
последните 11 години
1.1.3 Събиране на информация за развитието на бюджетния
дефицит/излишък за последните 11 години

февруари - март

февруари - март
февруари - март

1.2 Анализ на информацията, свързана със Средносрочната
бюджетна прогноза

февруари - март

1.3 Изготвяне на становищe по Средносрочната бюджетна прогноза
за периода 2020 – 2022г.

март - април

Мярка 3 Становищe по развитието на държавния дълг
Дейности:
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1.1 Събиране на информация за развитието на държавния дълг през
последните 11 години
1.2 Анализ на развитието на държавния дълг през последните 11
години
1.3 Оценка на прогнозата за развитието на държавния дълг за
периода 2019-2022 г.
1.4 Изготвяне на становище по развитието на държавния дълг за
периода 2019-2022 г.

септември - октомври
септември - октомври
октомври
октомври - декември

Цел 2 Изготвяне на становища по изпълнението на държавния бюджет
за 2018 г.
Мярка 1 Становище по Годишния отчет за изпълнението на държавния
бюджет за 2018 г.
Дейности:
1.1 Анализ на изпълнението на приходите по държавния бюджет за
2018 г.
1.2 Анализ на изпълнението на разходите по държавния бюджет за
2018 г.
1.3 Анализ на баланса по държавния бюджет за 2018 г.
1.4 Изводи и препоръки в резултат на извършения анализ
1.5 Изготвяне на Становище по Годишния отчет за изпълнението на
държавния бюджет за 2018 г.

юли - септември
юли - септември
юли - септември
юли - септември

септември

Мярка 2 Становище по Годишния отчет за изпълнението на бюджета на
НЗОК за 2018 г.
Дейности:
1.1 Анализ на изпълнението на приходите по бюджета на НЗОК за
2018 г.
1.2 Анализ на изпълнението на разходите по бюджета на НЗОК за
2018 г.
1.3 Изводи и препоръки в резултат на извършения анализ
1.4 Изготвяне на Становище по Годишния отчет за изпълнението на
бюджета на НЗОК за 2018 г.
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юли - септември
юли - септември
юли - септември
септември

Мярка 3 Становище по Годишния отчет за изпълнението на бюджета на
ДОО за 2018 г.
Дейности:
1.1 Анализ на изпълнението на приходите по бюджета на ДОО за
2018 г.
1.2 Анализ на изпълнението на разходите по бюджета на ДОО за
2018 г.
1.3 Изводи и препоръки в резултат на извършения анализ
1.4 Изготвяне на Становище по Годишния отчет за изпълнението на
бюджета на ДОО за 2018 г.

юли - септември
юли - септември
юли - септември
септември

Цел 3 Изготвяне на становища, свързани с проектите на есенната
макроикономическа и средносрочна бюджетна прогноза.
Мярка 1 Становище по есенната макроикономическа прогноза
Дейности:
1.1 Сравнителен анализ с пролетната макроикономическа прогноза
1.2 Изводи и препоръки в резултат на извършения анализ
1.3 Изготвяне на становище по проекта на есенната
макроикономическа прогноза

септември - октомври
септември - октомври
октомври

Мярка 2 Становище по есенната средносрочна бюджетна прогноза
Дейности:
1.1 Сравнителен анализ с пролетната средносрочна бюджетна
прогноза
1.2 Изводи и препоръки в резултат на извършения анализ
1.3 Изготвяне на становище по есенната средносрочна бюджетна
прогноза
1.4 Качване становището по есенната средносрочна бюджетна
прогноза на сайта на ФС на български и на английски език
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септември - октомври
септември - октомври
септември - октомври
септември

Цел 4 Изготвяне на становища по проектите на държавния бюджет за
2020 г.
Мярка 1 Становище по проектобюджета за 2020 г.
Дейности:
ноември

1.1 Анализ на приходите за 2020 г.

ноември

1.2 Анализ на разходите за 2020 г.

ноември

1.3 Анализ на баланса

ноември

1.4 Анализ на държавния дълг

ноември

1.5 Анализ на взаимоотношенията с общините
1.6 Анализ на използваните средства по европейските програми
1.7 Изводи и препоръки
1.8 Качване на становището на сайта на ФС на български и
английски език

ноември
ноември
ноември

Мярка 2 Становище по проекта на бюджета на ДОО за 2020 г.
Дейности:
1.1 Анализ на приходите по проектобюджета на ДОО за 2020 г.
1.2 Анализ на разходите по проектобюджета на ДОО за 2020 г.
1.3 Изводи и препоръки
1.4 Качване на становището на сайта на ФС на български и
английски език

ноември
ноември
ноември
ноември

Мярка 3 Становище по проекта на бюджета на НЗОК за 2020 г.
Дейности:
1.1 Анализ на приходите по проектобюджета на НЗОК за 2020 г.
1.2 Анализ на разходите по проектобюджета на НЗОК за 2020 г.
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ноември
ноември

1.3 Изводи и препоръки
1.4 Качване на становището на сайта на ФС на български и
английски език

ноември
ноември

Цел 5 Изготвяне на доклади по актуални теми
Мярка 1 Подготвяне на годишен доклад за дейността на ФС за 2018 г.
Дейности:
1.1 Събиране на информация за дейността на ФС през 2018 г.
1.2 Изготвяне на Годишен отчет за дейността на ФС през 2018 г.

януари
февруари

Мярка 2 Разработване на доклади по актуални теми
Дейности:
1.1 Възлагане на сътрудниците разработването на доклади по
избрани от ФС теми

януари - септември
януари - септември

1.2 Събиране на информация

януари - септември

1.3 Анализ на информацията по докладите
1.4 Изводи и препоръки
1.5 Качване на докладите на сайта на ФС на български и английски
език

януари - септември
септември

Цел 6 Международна дейност на ФС през 2019 г.
Мярка 1 Участие в международни мероприятия
Дейности:
1.1 Участие в Годишните срещи, организирани от DG ECFIN
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февруари - ноември

1.2 Участие в дейността на Мрежата на независимите фискални
институции в ЕС
1.3 Участие в мероприятия, организирани от други национални
фискални институции
1.4 Участие в мероприятия, организирани от МВФ и Световната
банка

февруари - декември
февруари - декември
февруари - декември

Мярка 2 Приемане на работни групи от ЕК, МВФ и СБ
Дейности:
1.1 Организиране на срещи с представители на ЕК
1.2 Организиране на срещи с представители на МВФ и СБ

февруари - декември
февруари - декември

Мярка 3 Организиране на кръгла маса на тема „Ефективност на бюджетните
разходи“
Дейности:
1.1 Участие на всички членове и сътрудници в подготовката по
провеждането на кръгла маса
1.2 Участие на всички членове и сътрудници в провеждането на
кръгла маса
1.3 Участие на всички членове и сътрудници в отразяването на
конференцията

февруари - юни
юни
юни

Мярка 4 Организиране на конкурс за най-добра разработка в областта на
публичните финанси
Дейности:
1.1 Участие на всички членове и сътрудници в подготовката по
провеждането на конкурса
1.2 Участие на всички членове и сътрудници в провеждането на
конкурса
1.3 Участие на всички членове и сътрудници в отразяването на
конкурса
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юни
юни
юни

Цел 7 Медийно и публично участие на ФС през 2018 г.
Мярка 1 Участие на ФС в печатните медии
Дейности:
1.1 Разработване на статии за вестници и списания

февруари - декември
февруари - декември

1.2 Участие с интервюта във вестници

Мярка 2 Участие на ФС в електронните медии
Дейности:
1.1 Участие на членове на ФС в телевизионни програми
1.2 Участие на членовете на ФС в радиопрограми

февруари - декември
февруари - декември

Мярка 3 Участие на ФС в Постоянните комисии на Народното събрание
Дейности:
февруари - декември

1.1 Участие на ФС в дейността на КБФ

февруари - декември

1.2 Участие на ФС в дейността на КТСДП

февруари - декември

1.3 Участие на ФС в дейността на КЗ

февруари - декември

1.4 Участие на ФС в дейността на КЕВКЕФ

февруари - декември

1.5 Участие на ФС в дейността на КРР

Мярка 4 Отразяване дейността на Фискалния съвет в сайта на ФС
Дейности:
1.1 Отразяване на актуална информация относно текущите срещи на
ФС с националните институции
1.2 Отразяване на текущите срещи с международни институции
1.3 Качване на сайта на становищата на ФС по прогнозите,
проектобюджетите, отчетите по приключването на държавния
бюджет, бюджета на НЗОК и бюджета на ДОО
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февруари - декември
февруари - декември
февруари - декември

февруари - декември
1.4 Качване на сайта на докладите, изработени от ФС през 2018 г.
1.5 Отразяване в сайта участието на членовете на ФС в печатни и
електронни медии

февруари - декември

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ:
ПРОФ. Д-Р БОРИС ГРОЗДАНОВ
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