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1. Въведение
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 2021 г.;
2) Доклад по отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република
България за 2021 г.;
3) Годишен отчет за състоянието на държавния дълг и държавногарантирания
дълг към 31.12.2021 г.;
4) Годишен доклад и отчет за дейността на държавния фонд за гарантиране на
устойчивостта на държавната пенсионна система за 2021 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 са:
Министерство на финансите на Република България, Българска народна банка,
Национален статистически институт, Европейската комисия, Световната банка,
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Международния валутен фонд, Организация за икономическо сътрудничество и
развитие и др.

2. Оценка на основните макроикономически показатели
през 2021 г.
БВП на България през 2020 г. достигна 132 744 млн. лв., което представлява
номинален растеж от 10,7% спрямо предходната година (през 2020 г. номиналният
размер на БВП е 119 951 млн. лв.). Въпреки постигнатият реален растеж от 4,2%, по
постоянни цени нивото на БВП остава под предпандемичната 2019 г. като достига
99,6% от него. Влиянието на COVID-19 върху икономиката започва да отслабва, което
се наблюдава най-вече във второто полугодие.
Положителна тенденция при развитието на БВП по компоненти се наблюдава
единствено по отношение на потреблението (7%). Инвестициите обаче бележат
понижение с по-висок темп (-11%). Вносът (12,2%) също се ускорява повече от
износа (9,9%), което обуславя негативния принос на външния сектор.
Реалният растеж изостава спрямо средния за еврозоната (5,2%) и ЕС (5,3%)
както и спрямо САЩ (5,7%) – Табл. 1. Следва обаче да се подчертае, че и свиването на
икономиката в България през 2020 г. беше по-слабо изразено. Това обстоятелство
понижава базата за растеж и донякъде обяснява по-ниската стойност – Граф. 1. В
резултат, към края на 2021 г. българската икономика (99,6%) е по-близо до
предпандемичните нива спрямо средното за ЕС (99,3%) и еврозоната (98,8%).
Граф. 1. Реален растеж в България, ЕС и еврозоната
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Източник: Собствена графика по данни на Евростат

Табл. 1. Реален растеж в България, ЕС и еврозоната в периода 2017-2021 г.

2017
2,8

2018
2,7

2019
4,0

2020
-4,4

2021
4,2

ЕС

2,8

2,0

1,8

-5,7

5,3

Еврозона

2,6

1,8

1,6

-6,1

5,2

България

Източник: Евростат

Възстановяването на икономиката има положителен ефект върху пазара на
труда. Нивото на безработицата е 5,3%, което е значително по-ниско от средното за
ЕС. Същевременно следва да се отчете, че силноизразената неблагоприятна
демографска тенденция у нас също оказва влияние върху тази стойност. В реално
изражение се наблюдава понижение на разходите за труд на единица продукция. То
се дължи на повишение на производителността на труда с 4%, съчетано с номинално
нарастване на компенсацията на наетите в размер на 9,5%. Като негативно явление
обаче може да се отчете значителното изпреварване на заплатите в публичния
сектор спрямо тези в частния.
През 2021 г. започва съществено ускоряване на нарастването на равнището на
цените. Счита се, че основен фактор с проинфлационно влияние е поскъпването на
енергоносителите и суровините като цяло на световните пазари. Следва обаче да се
подчертае, че повишаването на инфлацията у нас изпреварва средните нива за ЕС и
еврозоната с по-високи темпове спрямо предпандемичните години – Табл. 2. и Граф.
2. Равнището на цените е обусловено от зависимостта на отделните икономики от
суровините. Въпреки това Фискалният съвет препотвърждава позицията си, че
разхлабването на фискалната политика през втората половина на 2021 г. има
проинфлационно вляние.
Табл. 2. Инфлация (ХИПЦ в края на периода) в България, ЕС и еврозоната през 2017-2021 г.

2017
1,8

2018
2,3

2019
3,1

2020
0,0

2021
6,6

ЕС

1,4

1,6

1,6

0,2

5,3

Еврозона

1,3

1,5

1,3

-0,3

5,0

България

Източник: Евростат
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Граф. 2. Инфлация (ХИПЦ в края на периода) в България, ЕС и еврозоната през 2017-2021 г.
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Съществен елемент от становището на Фискалния съвет е анализът на
отклоненията спрямо очакваната динамика на макроикономическите индикатори,
заложена при приемането на държавния бюджет. През 2021 г. обаче се установяват
условия на несигурност, обусловена от пандемията през първото полугодие и
политическите процеси през второто. В резултат през септември е приета
актуализация

на

държавния

бюджет.

Към

този

момент

последната

макроикономическа прогноза е пролетната, публикувана обаче през юни. При нея не
се наблюдават толкова съществени ревизии на очакванията спрямо октомври 2020
г., когато разработен проекта за държавен бюджет за 2021 г.
Такива обаче са заложени в макроикономическата прогноза, публикувана през
октомври 2021 г. Впоследствие Министерството на финансите публикува още три
прогнози – през ноември, декември и януари. Въпреки че при всички тези четири
документа се наблюдават ревизии на очакванията за 2021 г., те имат отношение
най-вече към бюджетната процедура за 2022 г. По тази причина в анализа на
отклоненията са включени само две прогнози – от октомври 2020 г., която представя
мотивите за държавния бюджет за 2021 г., и от юни 2021 г. – последната преди
актуализацията на бюджета. Отклоненията са представени в следващите таблици.
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Табл. 3. Стойности в макроикономическите прогнози и отчетните данни за 2021 г.
Прогноза

Прогноза

Октомври

Юни

2020

2021

132 744

124 540

124 480

10,7

4,6

5,0

Реален растеж (%)

4,2

2,5

2,7

Инфлация (средногодишна, ХИПЦ, %)

2,8

2,1

1,8

Безработица (%)

5,3

5,2

5,0

Индикатор

Отчет

Номинален БВП (млн. лв.)
Номинален растеж (%)

Източник: Източник: ФС по данни на МФ
Табл. 4. Абсолютна стойност на отклоненията на прогнозните от отчетните данни за 2021 г.
Прогноза
Отклонение (пр. п.)

Октомври

Юни

2020

2021

Номинален растеж

6,1

5,7

Реален растеж

1,7

1,5

Инфлация

0,7

1,0

Безработица

0,1

0,3

Източник: ФС по данни на МФ
Табл. 5. Относителна стойност на отклоненията на прогнозните от отчетните данни за 2021 г.
Прогноза
Отклонение (%)
Номинален растеж

Октомври

Юни

2020

2021

132,6%

114,0%

Реален растеж

68,0%

55,6%

Инфлация

33,3%

55,6%

1,9%

6,0%

Безработица

Източник: Източник: ФС по данни на МФ

По отношение на растежа и инфлацията от таблиците се установяват
значителни отклонения на отчетните данни спрямо прогнозните. Неточното
планиране на размера на БВП обуславя съществени рискове от отклонения и при
планирането на бюджетните показатели. По-високата инфлация например води и до
по-висок номинален растеж. От своя страна този ефект има положително влияние
върху приходите в държавния бюджет.
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3. Анализ на измененията при показателите в
Консолидираната фискална програма през 2021 г.
Изменението на приходите, разходите и дефицита в КФП по години за периода
от 2016 г. до 2021 г., в абсолютна стойност и като процент от БВП, е представено в
Табл. 6. и Табл. 7.
Табл. 6. Приходи, разходи и дефицит по КФП (в млн.лв.) за периода 2016-2021 г.

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

2016

2017

2018

2019

2020

2021

33 959,4 35 316,6 39 650,9 44 048,6 44 317,7 52 458,9

Годишно изменение
5,5%
4,0%
12,3%
11,1%
0,6%
18,4%
(%)
Данъчни приходи
26 902,7 29 581,3 32 235,6 35 280,6 35 848,2 40 876,3
Неданъчни приходи

4 150,1

4 214,6

5 302,3

6 303,3

5 773,1

8 118,0

Помощи

2 906,6

1 520,6

2 113,0

2 464,7

2 696,4

3 464,6

Общо разходи
Годишно изменение
(%)
Лихвени разходи
Нелихвени разходи

32 494,3 34 471,1 39 515,8 45 201,0 47 850,4 56 253,4
-6,3%

6,1%

14,6%

14,4%

5,9%

17,6%

734,3

792,4

688,2

648,8

623,9

628,6

31 760,0 33 678,5 38 827,6 44 552,2 47 226,6 55 624,8

Първично салдо

2 199,4

1 638,0

823,3

-503,6

-2 908,8

-3 165,9

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

1 465,1

845,6

135,1

-1 152,4

-3 532,7

-3 794,5

27 424,3 25 530,8 23 942.1 23 755,3 29 248,0 33 276,5
Източник: ФС, по данни на МФ

7

Табл. 7. Приходи, разходи и дефицит по КФП (в % от БВП) за периода 2016-2021 г.

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

2016

2017

2018

2019

2020

2021

36,1

35,0

36,1

36,8

36,9

39,5

28,6

29,3

29,4

29,5

29,9

30,8

Неданъчни приходи

4,4

4,2

4,8

5,3

4,8

6,1

Помощи

3,1

1,5

1,9

2,1

2,2

2,6

34,5

34,1

36,0

37,7

39,9

42,4

0,8

0,8

0,6

0,5

0,5

0,5

33,7

33,3

35,4

37,2

39,4

41,9

Първично салдо

2,3

1,6

0,8

-0,4

-2,4

-2,4

Касов дефицит
(-)/излишък (+)

1,6

0,84

0,12

-0,96

-2,94

-2,86

Данъчни приходи

Общо разходи
Лихвени разходи
Нелихвени разходи

Източник ФС, по данни на МФ

За разлика от предходната година, когато приходите почти останаха на нивото
от преди пандемията, през 2021г. държавните приходи бележат рекорден годишен
ръст от 18,4%. Освен в номинално изражение, като дял от БВП също се отчита
увеличение с 2,6 пр. п. Приходите като дял от БВП през 2021 г. достигат 39,5%, което
е най-високата стойност за последните шест години.
Коефициентът на данъчната тежест също продължава да нараства като през
2021 г. вече приближава 31% от БВП. Променя се леко съотношението на основните
групи приходи в данъчната структура на България, като косвените данъци
увеличават своя дял с 0,4 пр.п до 14,3% от БВП, преките данъци увеличават дела си с
0,5 пр.п., а осигуровките го запазват на 9,2% от БВП.
Неданъчните приходи намаляват дела си в БВП с 1,3 пр.п. и вече достигат над
6% от БВП. Приходите от помощи варират между 1,5% и 3% като дават индикация за
темповете на усвояване на средствата от ЕС. През 2021г. се отчита известно
ускоряване до 2,6% от БВП.
Разходите нарастват почти със същия темп, с който и приходите. Като дял от
БВП остават с 3% по-високи от приходите.
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Приходите по КФП през 2021 г. са много повече от сумата им през 2020 г. и
достигат 52,5 млрд. лв. (Табл. 8). По отношение на касовото салдо по КФП за втора
поредна година то е отрицателно. През 2021 г. реализираният дефицит възлиза на 3
794,5 млн. лв. (2,86% от БВП) и е с 262 млн. лв. по-голям от дефицитът през миналата
година.
Табл. 8. Изменение на приходите по КФП през 2021 г. спрямо 2020 г.

КОНСОЛИДИРАН ДЪРЖАВЕН
БЮДЖЕТ (млн. лв.)

Отчет
2020

Отчет
2021

Изменение Изменение
(млн. лв.)
(%)

Приходи и помощи

44 317,7

52 458,9

8 141,1

18,4

Данъчни приходи

35 848,3

40 876,3

5 028,0

14,0

Преки данъци

17 921,9

20 488,5

2 566,5

14,3

Данъци върху печалбата

2 714,9

3 406,4

691,5

25,5

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

4 198,7

4 852,0

653,3

15,6

11 008,4

12 230,1

1 221,7

11,1

16 722,4

18 976,3

2 253,9

13,5

11 021,0

12 978,5

1 957,5

17,8

5 444,5

5 659,8

215,3

4,0

209,9

289,7

79,8

38,0

1 203,9

1 411,5

207,6

17,2

47,0

48,3

1,3

2,8

Неданъчни приходи

5 773,1

8 118,0

2 344,9

40,6

Помощи

2 696,4

3 464,6

768,2

28,5

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

Източник: ФС по данни на МФ

Събрани са 8 141 млн. лв. повече данъчни приходи през 2021 г. спрямо 2020 г.
Ръстът в данъчните приходи е 14% през 2021 г., при 1,6% през 2020 г., а
същевременно при БВП се наблюдава 10,7% номинален ръст. Във всички категории
9

на данъчно-осигурителните приходи се отчита двуцифрен ръст. Най-голям принос
имат преките данъци и най-вече данъците върху печалбата, постъпленията от които
се увеличават с 25%. На воторо място с почти 16% ръст са приходите от ДДФЛ и на
трето място с 11% ръст са осигурителните приходи. Причината за ръста на
приходите от данъците и осигуровките върху доходите на физическите лица е
повишаването на средния осигурителен доход, както в публичния, така и в частния
сектор и на заетостта. Събраните косвени данъци през 2021г. възлизат на почти 19
млрд. лв. (увеличение с 13,5%). От събраните 2,25 млрд. лв. повече от миналата
година почти 2 млрд. лв. са по линия на ДДС. Основната причина за допълнителните
приходи, въпреки, че бяха въведени данъчни облекчения в режима на облагане с ДДС
(редуцирана данъчната ставка от 20% на 9% за редица стоки и услуги), е шоковото
увеличение на цените на електоренергията, горивата и природния газ.
Неданъчните приходи нарастват в номинално изражение с 2,3 млрд. лв., което е
ръст от 40%. Така техният дял в БВП се увеличава от 4,8% до 6,1%. Сериозен принос
за увеличаването на неданъчните приходи имат приходите от първоначалното
плащане за концесията на гражданското летище в София.
Приходите от помощи и дарения също растат в сравнение с предходната година
с ускорен темп – през 2020 г. усвояването на еврофондовете се забави до 9,4% (при
17% през 2019 г.), но през 2021 г. ръстът е с 28,5%. Делът им в БВП си остава нисък –
увеличава се от 2,2% до 2,6%. Принос за увеличението на приходите има и
еднократният трансфер в размер на 450 млн. лв. от фонд „Сигурност на
електроенергийната система“ за финансиране на програмата за компенсиране на
небитовите крайни клиенти на електрическа енергия.
Разходите по КФП през 2021 г. се увеличават спрямо предходната 2020 г. – в
абсолютна сума с 8 млрд. лв. (без вноската за ЕС) или със 17,2%, като достигат 54 572
млн. лв. (Табл. 9). Почти 6,7 млрд. лв. са отчетени като допълнителни антикризисни
разходи, т.е. за мерки за подкрепа на възрастните хора поради продължаващата
пандемия от COVID-19 и компенсиране на бизнеса поради високите цени на
електрическата енергия и природния газ (3,3 млрд. лв. подкрепа на домакинствата,
1,4 млрд. лв. мерки за подкрепа на бизнеса и 2 млрд. лв. за администрацията на първа
линия в борбата с пандемията).
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Табл. 9. Изменение на разходите по КФП през 2021 г. спрямо 2020 г.

КОНСОЛИДИРАН ДЪРЖАВЕН
БЮДЖЕТ (млн. лв.)

Отчет
2020

Отчет
2021

Изменение Изменение
(млн. лв.)
(%)

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

47 850,4
46 555,0

56 253,4
54 572,4

8 403,2
8 017,7

17,6
17,2

Текущи разходи
Текущи нелихвени разходи

41 405,5
40 781,6

50 654,1
50 025,5

9 188,8
9 184,0

22,2
22,5

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

11 371,3
5 203,0
5 032,7
623,9
441,2
182,6
19 174,6

13 292,2
5 430,5
7 885,9
628,6
465,9
162,7
23 267,4

1 921,3
227,2
2 853,2
4,8
24,7
-19,9
4 092,8

16,9
4,4
56,7
0,8
5,6
-10, 9
21,3

Капиталови разходи и прираст на
държавния резерв

5 149,5

3 918,3

-1 171,1

-23,0

Вноска в общия бюджет на ЕС

1 295,5

1 681,0

385,5

29,8

Източник: ФС по данни на МФ

Само за една година текущите разходи се увеличават с 9,2 млрд. лв. Найсъществен принос за увеличението на разходите имат социалните трансфери
(пенсии, помощи, обезщетения), субсидиите и разходите за персонал. Разходите за
социално осигуряване, подпомагане и грижи се увеличиха с 21% (с 4 млрд. лв.) през
2021г. Спрямо БВП те достигат рекорден дял от 17,5% (при 16% през 2020г.).
Предпоставка за това увеличение са предприетите и поддържани от всички
правителства мерки за провеждане на антикризисна политика, която в голямата си
част е насочена към увеличаване на доходите на пенсионерите. Разходите за пенсии
са се увеличили с 3,1 млрд. лв. само за една година.
Драстично увеличение от над 56% се отчита при разходите за субсидии.
Номиналният им размер вече е 7,9 млрд. лв. (два пъти повече от капиталовите
разходи). Те в основната си част са към нефинансови предприятия и се дължат на
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мерките за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия и
други мерки за съхранение на заетостта след пандемията.
През 2021 г. разходите за персонал са се увеличили със 17%. При тях
нарастването спрямо 2020 г. се дължи на разходите, свързани с увеличаването на
възнагражденията в бюджетната сфера с 10% (в т.ч. и в МВР), на педагогическия
персонал с 20%, на работещите на първа линия в борбата с COVID-19.
Делът на разходите по КФП в БВП се увеличава с 2,5 пр.п. – от 39,9% през
2020 г. до 42,4% през 2021 г. Увеличението се дължи изцяло на текущите разходи,
докато при капиталовите разходи за втора година се отчита сериозен спад (23%
спрямо миналата година).

4. Анализ на изпълнението на Консолидираната
фискална програма през 2021 г.
Кризата с COVID-19 продължи да оказва влияние на бюджетните параметри и
през 2021г. Фискалните стимули, необходими за преодоляване на последиците от
пандемията и овладяването на здравната ситуация бяха още по-големи от тези през
2020г. Освен това, отчетната 2021г. бе и година на политическа нестабилност в
България – проведени бяха три поредни парламентарни избори. Втората половина
на годината икономиката беше изправена и пред драстичен ръст в цените на
енергоносителите и растяща инфлация. През Август в Народното събрание бе внесен
от правителството проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за
държавния бюджет на Република България за 2021 година, с който се предвиждаше
по-нисък бюджетен дефицит в размер на 4,6 млрд. лв. или 3,6% от БВП (при 3,9% от
БВП в първоначалния план).
Фискалната 2021 г. се характеризира с преизпълнение както на приходната
част, така и на разходната част. Тъй като преизпълнението на приходите (3,8%) е повисоко от преизпълнението на разходите (2%), в крайна сметка отчетеният дефицит
е по-малък от планирания. Салдото по КФП е отрицателно в размер на 3,8 млрд. лв.
(2,86% от БВП). Спрямо 2020г. когато икономиката се сви с 4,4%, дефицитът през
2021г. е по-голям при реален ръст на икономиката с 4,2%. Без съмнение определени
икономически агенти се нуждаят от фискална подкрепа, но големината на
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антицикличната фискална позиция трябва да бъде съобразена с посоката на
развитие на икономиката.
Размерът на фискалният резерв към 31.12.2021 г. е 10,7 млрд. лв., което
надхвърля определения по чл. 68. на ЗДБРБ за 2021 г. минимален размер от 4,5 млрд.
лв.
Табл. 10. Изпълнение на приходите по КФП през 2021 г.

КОНСОЛИДИРАН ДЪРЖАВЕН
БЮДЖЕТ (млн. лв.)

План Актуал.
2021
План
2021

Отчет Отклонение,
2021
млн. лв.

Отклонение,
%

Приходи и помощи

47 596,2 50 546,8

52 458,9

1 912,1

3,8

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

37 035,3 39 404,2
18 671,9 19 949,9
2 651,2 2 975,0
4 327,6 4 692,2

40 876,3
20 488,5
3 406,4
4 852,0

1 472,1
538,6
431,4
159,8

3,7
2,7
14,5
3,4

11 693,1 12 282,7

12 230,1

-52,6

-0,4

17 080,2 18 209,3
11 220,0 12 277,5

18 976,3
12 978,5

767,0
701,0

4,2
5,7

5 580,0
234,2
1 283,2
46,0

5 640,5
241,3
1 245,0
50,0

5 659,8
289,7
1 411,5
48,3

19,3
48,4
166,5
-1,7

0,3
20,1
13,4
-3,4

Неданъчни приходи

6 598,2

6 755,8

8 118,0

1 362,2

20,2

Помощи

3 962,7

4 386,8

3 464,6

-922,2

-21,0

Източник: ФС по данни на МФ

През 2021 г. са събрани 1,9 млрд. лв. повече приходи от планираните, което е
преизпълнение с 3,8%, при положение, че през септември бе направена
актуализация на бюджета. Повечето от приходните компоненти са преизпълнени.
Отклонението е по-съществено при косвените данъци. Над 700 млн. лв. повече
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приходи

са

събрани

от

ДДС

спрямо

планираните.

При

преките

данъци

преизпълнението е 2,7% и се дължи основно на корпоративния данък, при който
преизпълнението е с над 14%. Приходите от ДДФЛ са със 160 млн. лв. повече (3,4%
преизпълнение), а при осигурителните приходи се наблюдава съвсем леко
неизпълнение.
При неданъчните приходи са събрани 1 362 млн. лв. повече – отклонение от
плана с 20%. Отчасти преизпълнението се дължи на плащането за концесията на
Летище София в размер на 660 млн. лв. Изпълнението на помощите пък е с 21% помалко от очакваното. Като основна причина се посочва забавянето при одобрението
на Плана за възстановяване и устойчивост за България от ЕК и Съвета на ЕС.
Табл. 11. Изпълнение на разходите по КФП през 2021 г.

КОНСОЛИДИРАН ДЪРЖАВЕН
БЮДЖЕТ (млн.лв.)
Общо разходи , вкл. вноска в
ЕС
Общо разходи, без вноска в ЕС
Текущи разходи
Текущи нелихвени разходи
Лихви
Външни лихви
Вътрешни лихви
Социално осигуряване,
подпомагане и грижи
Капиталови разходи и
прираст на държавния резерв
Вноска в общия бюджет на ЕС

План
2021

Актуал.
Отчет
План
2021
2021
52 483,3 55 172,5 56 253,4

Отклонение,
млн. лв.
1 080,9

Отклонение
%
2,0

51 020,7 53 606,4 54 572,4

966,0

1,8

45 498,1 50 654,1
44 840,9 50 025,5
657,2
628,6
490,7
465,9
166,5
162,7
22 254,1 23 267,4

5 156,0
5 184,6
-28,6
-24,8
-3,8
1 013,3

11,3
11,6
-4,4
-5,1
-2,3
4,6

-4 190,0

-51,7

114,9

7,3

44 655,7

43 998,5
657,2
490,7
166,5
21 437,3

6 365,0

8 108,3

3 918,3

1 462,6

1 566,1

1 681,0

Източник: ФС по данни на МФ

Изпълнението на разходите е 102%, спрямо актуализирания разчет за 2021 г.
Текущите нелихвени разходи са преизпълнени на 111,6%, докато капиталовите
разходи са реализирани само на 48,3%. Инвестициите падат под 4 млрд. лв., а като
дял от БВП се свиват от 4,2% до 3% само за една година. Повече от половината
капиталови разходи са финансирани със средства от ЕС, което означава, че при
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разходи над 56 млрд. лв., бюджетът е отделил по-малко от 2 млрд. лв. за поддържане
на

инфраструктурата

и

материалната

база.

Изпълнението

на

социално-

осигурителните разходи е на 104,6 от планираното. Отчетените разходи възлизат на
23 267 млн. лв., като 14 302 млн. лв. от тях са за пенсии.
Фискалният съвет препоръчва да се направи анализ на причините за
системното слабо изпълнение на капиталовата програма и да се предприемат
необходимите действия за подобряване на планирането и изпълнението на
държавните инвестиции.

5. Изпълнение на дискреционните приходи и разходи
през 2021 г.
Дискреционните мерки през 2021 г. са изцяло експанзивни. Като единствена
приходна

дискреционна

мярка

Министерство

на

финансите

посочва

само

намалението в данъчните приходи в резултат от данъчните облекчения за деца по
ЗДДФЛ. Очакваното намаление е в размер на 143,4 млн. лв., но са отчетени само 30
млн. лв. по-малко постъпления. Обяснението е, че голяма част от облекченията ще
бъдат реализирани през 2022г. с подаването на годишните данъчни декларации.
Преобладават разходните дискреционни мерки – 16 на брой на обща стойност
5 452,5 млн. лв. при планирани 2 974,3 млн. лв. (изпълнение 183,3%). Част от
разходните мерки са свързани с политиката по увеличаване на трудовите доходи
(МРЗ, педагогически персонал, бюджетната сфера), но същевременно в приходните
дискреционни мерки не виждаме ефекта от допълнителните данъци и осигурителни
вноски върху тези допълнителни доходи в размер на 1,1 млрд. лв.
Табл. 12. Изпълнение на дискреционните мерки през 2021г.

Приходи, млн. лв.
Данъчно облекчение за деца
Разходи, млн.лв.
увеличение на МРЗ и бюджетните заплати с 10%
увеличение на заплатите на учителите

План
2021г.

Отчет
2021г.

Изпълнение

-143,4

-30

20,9%

735,5
360

735,5
360

100,0%
100,0%
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Увеличаване на частта от осигурителния доход, върху
който държавата внася здравни вноски за лицата,
осигурявани за сметка на държавния бюджет
Нарастване на часовата ставка за положен труд на личните
асистенти по ЗЛП и нарастване на линията за бедност
Кумулативен ефект от увеличение на размера на
месечната помощ за отглеждане на деца до 1 година и
целевата помощ за ученици по Закона за семейни помощи
за деца, както и от отпадане на доходния критерий за
достъп до целевите помощи за ученици от първи и осми
клас по същия закон
Увеличение на минималния размер на пенсията
Еднократно изплащане на допълнителни суми в размер на
50 лв. към пенсиите на всички пенсионери
Увеличение на максималния размер на пенсията
Еднократна финансова подкрепа в размер на 120 лв. за
хранителни продукти на пенсионери, на които пенсията
или сборът от пенсиите заедно с добавките и
компенсациите към тях е от 300,01 лв. до 369 лв.
включително
Увеличение на изискуемите възраст и осигурителен стаж
за пенсия
Мярка за запазване на заетостта, т нар. „60/40“
Еднократна помощ за ползване на туристически услуги за
вътрешен туризъм на единична стойност 210 лв.
Разширяване на достъпа и обхващането в задължителното
предучилищно образование
Подпомагане заплащането на такси, дължими от
родителите за хранене на деца в задължително
предучилищно образование
Машинно електронно гласуване
Инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен
самолет“
ОБЩО РАЗХОДИ

117,1

117,1

100,0%

82,1

161,1

196,2%

41,7
544,9

41,7
551,3

100,0%
101,2%

318
94

2 444,6
94

768,7%
100,0%

47

48,2

102,6%

-12
300

-12
823,5

100,0%
274,5%

10

0,9

9,0%

36

2,9

8,1%

25
155

19,6
64,1

78,4%
41,4%

120
0
0,0%
2 974,3 5 452,5
183,3%
Източник: ФС по данни на МФ

Прави впечатление, че почти половината от дискреционните разходи са
концентрирани в мярката за добавките към пенсиите в размер на 50 лв. месечно,
които бяха въведени като антикризисна мярка заради пандемията от Ковид-19.
Освен това, се отчита и огромно преизпълнение (770%) на планираните разходи по
тази

мярка.

Причината

за

преизпълнението

на

заложените

разходи

са

многократните удължавания на мярката, която трябваше да бъде в сила само за
първото тримесечие на 2021г., но в крайна сметка тя се превърна в постоянен
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компонент на пенсионния доход. Не само, че се удължаваше срокът на действие на
мярката, но и сумата се увеличи от 50 до 120 лв. за последното тримесечие на 2021г.,
а от началото на 2022г. е в размер на 60 лв. В своите становища Фискалният съвет
нееднократно обръщаше внимание на тази мярка и предупреждаваше за
опасността тя да се превърне от временен в постоянен разход, но мерки за
премахването й не само, че не бяха предприети, но тъкмо обратното – тя беше
инкорпорирана трайно в пенсионния доход, въпреки очевидното нарушаване на
принципите на социално-осигурителния модел.
Другата мярка със значителен фискален ефект и преизпълнение на заложените
разходи почти 3 пъти е мярката за запазване на заетостта, станала популярна като
„60/40“.

6. Изпълнение на държавния бюджет за 2021 г.
6.1.

Приходи

Спрямо 2020 г. приходите по държавния бюджет нарастват с 19,6% - от 25 854
млн. лв. до 30 921 млн. лв. При номиналният размер на отчетените през 2021 г.
приходи се наблюдава преизпълнение в рамките на 6,8% спрямо планираните в
ЗИД на ЗДБРБ 28 943 млн. лв.
Постъпленията от данъци по държавния бюджет за 2021 г. са в размер на 27 337
млн. лв., което представлява изпълнение от с 5,2 % на плана. В сравнение с 2020 г.
данъчните постъпления бележат увеличение с 15%. Постъпленията от косвени
данъци за 2021 г. възлизат на 18 976,3 млн. лв. или 104,2 % спрямо предвидените в
ЗДБРБ за 2021 г. Приходите от преки данъци за 2021 г. са в размер на 8 245,7 млн. лв.
или 107,5 % спрямо актуализирания разчет за годината. Те нарастват с 19,5% спрямо
2020 г.
Докато през 2020 г. се отчиташе неизпълнение на планираните неданъчни
приходи – събраните приходи възлязоха на 2 065,2 млн. лв. (97,4% спрямо плана), то
през 2021 г. тази тенденция е противоположна. Те достигат 3 130,8 млн. лв., което
представлява преизпълнение с 6,1% и годишен ръст спрямо 2020 г. от 51,6%. Той се
дължи най-вече на първоначалното плащане от концесията за летище София.
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През годината постъпват 450 млн. лв. под формата безвъзмездни предоставени
средства от фонд „Сигурност на електроенергийната система“ във връзка с
компенсирането на небитови потребители. На това се дължи същественото
увеличение спрямо 18,7 млн. лв. през 2020 г. Извън този еднократен ефект са
постъпили още 3,7 млн. лв. под формата на помощи и дарения.

6.2.

Разходи

Разходите по държавния бюджет (вкл. трансферите за др. бюджети и вноската в
бюджета на ЕС) за 2021 г. са в размер на 35 191,5 млн. лв., което представлява 101,8
% изпълнение спрямо разчетите в ЗИД на ЗДБРБ за 2021 г. При съпоставяне на
разходите по държавния бюджет през 2021 г. с предходната година се наблюдава
ръст на разходите със 17,4 % или с над 5 млрд. лева.
Текущите нелихвени разходи са изпълнени на 94,7% от планираните и са в
размер на 13 601,9 млн. лева. Те нарастват с 22,6% спрямо 2020 г. Капиталовите
разходи са в размер на 800,7 млн. лв. и изпълнението при тях е 31,2%. За сравнение
през 2020 г. отчетените капиталови разходи бяха 2 042,5 млн. лв., а през 2019 г. - 4
361 млн. лв. Наблюдава се тенденция на значително намаляване на капиталовите
разходи.
Лихвените плащания по държавния бюджет за 2021 г. са в общ размер на 579,0
млн. лв. Стойността е сходна с миналогодишната и със заложения план.
Изплатената вноска на България в общия бюджет на ЕС за 2021 г. възлиза на
1 681,0 млн. лв. Това представлява превишение от 7,3% спрямо плана, а ръстът
спрямо 2020 г. е в размер на 29,8%.
Предоставените трансфери/субсидии от държавния бюджет за други бюджети
възлизат на 18 507,3 млн. лв. и са изпълнени на 120,0%.

6.3.

Салдо по държавния бюджет за 2021 г.

Държавният бюджет за 2021 г. приключва с дефицит в размер на 4 270,4 млн.
лв., което представлява значително по-малко спрямо предвидения с актуализацията
на бюджета дефицит в размер на 5 625,7 млн. лв.

18

7. Държавен дълг
7.1.

Размер и динамика на държавния дълг

В края на 2021 г. размерът на държавния дълг е на стойност 31,2 млрд. лв., като
отбелязва номинално повишение с 3,7 млрд. лв. спрямо 2020 г. (27,5 млрд. лв.). То се
равнява на нарастване в размер на 13,4%. Като дял от БВП той се увеличава с 0,6 пр.
п. – от 22,9% до 23,5%, което се равнява на ръст от 2,6%. Нарастването на дълга като
дял от БВП се осъществява с по-ниски темпове от изменението на БВП, който
отбелязва ръст от 10,7 % за 2021 г.
Максималният размер на държавния дълг, който може да бъде поет през 2021
г., е определен в размер на 4,5 млрд. лв. при приемането на бюджета. Предложената
актуализация към края на юли, свързана с необходимостта от допълнителен
финансов ресурс за борбата с COVID-19, не наложи промяна в тавана на дълга, който
се запази на 4,5 млрд. лв. при поет нов дълг от 3,8 млрд. лв. за 2021г.
Така общия размер на държавния дълг остава на ниво (приблизително 97,8%)
под максималния размер от 31,9 млрд. лв., съгласно предвиденото дългово
ограничение в Закона за държавния бюджет на РБ за 2021г.
През 2021 г. годишните разходи по обслужване на дълга са в размер на 1 667,1
млн. лв. (с 279,1 млн. лв. или 14,3% по-малко спрямо предходната година), в т.ч.
главници в размер на 1 076,3 млн. лв. (285,6 млн. лв. или 21% по-малко спрямо 2020
г.) и лихви – 590,8 млн. лв. (6,5 млн. лв. или 1,09% по-малко спрямо 2020 г.).
Размерът на увеличението на държавния дълг в номинално изражение към
края на 2021 г. е резултативна величина, формирана въз основа на полученото през
годината дългово финансиране, надвишаващо размера на извършените погашения
по дълга:


Поемане на нов дълг в размер на 3,8 млрд. лв. на вътрешния пазар на
ДЦК;



Усвоявания на средства през м. май в размер на 999,4 млн. лв. по
ратифицирано през 2020 г. споразумение за държавен заем по линия на
Европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на
19

рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на
избухването на COVID-19 (SURE) (OB, L 159/1 от 20 май 2020г.)


Извършени погашения по държавен дълг към външни и вътрешни
кредитори в размер на 1,1 млрд. лв.

7.2.

Изпълнение на дълговите ограничения, заложени в

ЗДБРБ за 2021 г.
Управлението на държавния дълг се осъществява

в съответствие с

предвидените дългови ограничения в Закона за държавния бюджет на Република
България. За 2021 г. те са:
 съгласно чл. 69. от ЗДБРБ за 2021 г. максималният размер на държавния дълг
към края на годината не може да надвишава 31,9 млрд. лв. (при ограничение
съответно 31,5 млрд. лв. за 2020г., от 22,2 млрд. лв. за 2019 г., 23,5 млрд. лв. за
2018 г. и 23,9 млрд. лв. за 2017 г.);
 съгласно чл. 70., ал. 1. от ЗДБРБ за 2021 г. максималният размер на новия
държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е в размер на 4,5 млрд.
лв. (при ограничение до 10 млрд. лв. за 2020г., 1 млрд. лв. за 2019 г. и 2018 г., и
1,2 млрд. лв. за 2017 г.);
 съгласно чл. 73. от ЗДБРБ за 2021 г. максималният размер на новите държавни
гаранции, които могат да бъдат поети през годината е 140 млн. лв. (при
ограничение съответно от 1845,1 млн. лв. за 2020г., 0,2 млрд. лв. за 2019 г., 0,7
млрд. лв. за 2018 г. и 0,9 млрд. за 2017 г.) в т.ч. до 100 млн. под формата на
гаранционни депозити, съгласно чл. 83 и до 40 млн. лв. по Закона за
кредитиране на студенти и докторанти.
Държавният дълг към края на 2021 г. е в размер на 31,2 млрд. лв. и е под
прага на предвиденото в актуализирания ЗДБРБ за 2021 г. дългово ограничение
от 31,9 млрд. лв. Той представлява 97,8% от ограничението. През 2020 г. нивото му
е 87,3%, през 2019 г. - 99,0% от лимита, през 2018 г. – 94%, а през 2017 г. – 98,3%.
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7.3.

Структура на държавния дълг

От общия номинален размер на държавния дълг (31,2 млрд. лв.) външният дълг
се равнява 22,6 млрд. лв., а вътрешният – на 8,6 млрд. лв. Относителният дял на
вътрешния държавен дълг през 2021г. нараства - от 20,5% в края на предходната
година до 27,7%. Относителният дял на външния дълг отбелязва спад до 72,3 % за
2021г. в сравнение с 2020 г., когато той е възлизал на 79,5%. Изменението се дължи
поемането на нов вътрешен държавен дълг, извършени погашения по дълга и
усвоявания на средства по външни държавни заеми.
През 2021 г. се наблюдава увеличение с 8,4 пр. п. на дълга, деноминиран в лева –
от 17,8% до 26,2% (изменение с 47,1%). Дългът в евро намалява с 8,3 пр.п. – от 81,9%
до 73,6% (- 10,1 %), както и този в други валути, който се понижава до 0,2%.
Продължава трайната тенденция за повишаване на дела на дълга с фиксирани
лихвени проценти – от 98,1% през 2020 г. до 98,7% през 2021 г. Този ефект се дължи
на погасяването на дълг с плаващи лихви и поемането на нов с фиксирани.
Намаляването на дълга с плаващи лихви е от 1,9% през 2020 г. на 1,3% през 2021г.
Както през 2020г., така и през 2021 г. в матуритетната структура на дълга
водещ дял заема дългът с матуритет от 1 до 5 години. През 2021 г. делът на този
дълг продължава да бъде водещ (33,6%), но отбелязва намаление от 5,7 пр. п. спрямо
2020г.
На второ място е от делът на дълга с матуритет от 5 до 10 г. – 33,1%, което се
равнява на ръст от 1,9 пр.п. спрямо предходната година.
За разлика от 2020г., когато делът на дълга с матуритет над 10 г. се увеличава
до 26,6 % (т.е. със 7,6 пр. п.), в края на 2021 г. той отбелязва спад от 2,2 пр.п. – до 24,5
%.
Матуритетният профил на държавния дълг през 2021г. се оформя под
действието на фактори като намалението на остатъчния срок по вече съществуващи
задължения и емитираните нови емисии ДЦК на вътрешния пазар. Резултатът е, че в
края на 2021г. средният остатъчен срок на държавния дълг достига до около 8 г. и 2
месеца, което е с приблизително 10 месеца по-малко от 2020г.
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При структурата по видове инструменти се запазва водещото място на дела на
ДЦК – 84,9%, въпреки отбелязания лек спад от 0,6 пр.п. в сравнение с 2020г.
Облигациите, емитирани на международните капиталови пазари са 57,2%, а
27,7% е делът на тези, емитирани на вътрешния пазар.
Делът на държавните заеми и ДИЗ възлизат на 15,1%.
В структурата на държавните заеми по видове кредитори с най-голям
относителен дял е дългът към кредитори на ЕС – общо 70,9%. На първо място, с найголям дял, е Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) - 49,7%, следвана от
Европейската комисия (ЕК) – 21,2%. Относителният дял на държавните заем с
кредитори по прехвърляемите заеми Schuldschein възлиза на 10,8%, следван от дела
на Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) – 8,6%, Банката за
развитие на Съвета на Европа (БРСЕ) – 7,8%, Японската агенция за международно
сътрудничество (JICA) – 1,5% и Кредитанщалт фюр Видерауфау (KfW) – 0,3%.
К

7.4.

Лихвени разходи по държавния дълг

Лихвените плащания по държавния дълг през 2021 г. са в общ размер на 590,8
млн. лв. – 94,9% от заложените в ЗДБРБ. В следващата таблица е представена
динамиката на лихвените плащания за периода 2017-2021 г.
Табл. 13. Изменение на лихвените плащания по държавния дълг за периода 2017-2021 г. (млн. лв.)
млн. лв.

2017

2018

2019

2020

2021

Лихвени плащания по държавния дълг

755,6

649,8

608,2

584,3

590,8

Заложени лихвени плащания в ЗДБРБ

792,9

684,3

633,3

691,6

622,6

Изпълнение на разходи за лихви

95,3%

95,0%

96,0%

84,5%

94,9%

Лихвени разходи към БВП

0,75%

0,60%

0,51%

0,49%

0,45%

101 043

107 925

119 089

118 605

132 744

БВП

Източник: ФС по данни на МФ

И през петте години на анализ лихвените плащания като дял от БВП остават
значително под 1%, като тенденцията в момента е към трайно намаляване. В края на
2020 г. и 2021г. съотношението се понижава под 0,5%.
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8. Съответствие с фискалните правила
Фискалният съвет следи за спазването на фискалните правила, регламентирани
в Закона за публичните финанси. Информацията за съответствието с всяко от
правилата е представена в Табл. 14. Трябва да имаме предвид, че ЕК допусна
временно отклонение от фискалните правила за 2020 и 2021 г. като активира
клаузата за дерогация, предвидена в Пакта за стабилност и растеж. По този начин
се позволи на държавите-членки да използват възможностите на фискалните си
инструменти за бърза и категорична реакция на пандемията от COVID-19.
Табл. 14. Съответствие с фискалните правила през отчетната 2021 г.
Фискално правило
Нормативна
Изискване
Отчет за
Заключение
регламентация
2021 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
Фискално
правило
по
отношение на консолидирания
дълг на сектор „Държавно
управление“

Чл. 23., ал. 2 от
ЗПФ

> -1% от БВП

0,8%
от БВП

Спазено

Чл. 25., ал. 2 от
ЗПФ

> -3% от БВП

-4,1%
от БВП

Отклонение

Чл. 26. от ЗПФ

< референтния
растеж на
потенциалния
БВП

Чл. 27., ал. 4 от
ЗПФ

> -3% от БВП

-2,9%
от БВП

Спазено

Чл. 28. от ЗПФ

< 40% от БВП

39,63%
от БВП

Спазено*

Чл. 29. от ЗПФ

< 60% от БВП

25,1%
от БВП

Спазено

България
изпълнява СБЦ
и не е длъжна
да спазва това
правило

* Посочената стойност от 39,63% е без средствата по европейски програми и проекти, които са извън обхвата на правилото след
промяната му през 2020 г.

Източник: ФС по данни на МФ
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8.1. 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.
Неизпълнение на СБЦ за структурния дефицит се допуска при извънредни
обстоятелства и при условие, че не се застрашава устойчивостта на публичните
финанси.
Структурното салдо е по-точен измерител на правителствената политика от
общия бюджетен баланс, защото е изчистено от цикличните колебания на
икономиката и от ефекта на еднократните мерки. Тъй като разходите за мерките
срещу COVID-19 сa отчетени като еднократни мерки, това позволява структурният
бюджетен баланс на сектор „Държавно управление“ както през 2020 г., така и през
2021г. да премине на положителна територия (виж графиката). Отчетен е излишък в
размер на 0,8% от БВП, което е значително над средносрочната бюджетна цел,
определена в чл. 23., ал. 2 на ЗПФ.
Граф. 3. Структурен баланс на сектор „Държавно управление“ 2019-2025 г.
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Източник: ФС, данни на МФ
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*С оглед значението на еднократните мерки за съответствието с фискалните
правила, Фискалният съвет изразява резерви към класифицирането на 2 445 млн. лв.
(1,8% от БВП) разходи за добавки към пенсионните доходи като такива мерки с
еднократен или временен характер. Именно предвид перманентния характер на
тези разходи, които през 2022г. бяха трайно включени в доходите на
пенсионерите, Фискалният съвет е на мнение, че те следва да бъдат
изключени от обхвата на еднократните мерки. В такъв случай, вместо
отчетеният излишък от 0,8% структурният баланс ще бъде дефицит в
размер на 1,1% и СБЦ няма да бъде изпълнена.

8.2. Фискално правило за дефицит на сектор „Държавно управление“
Чл. 25., ал. 2 на ЗПФ постановява, че 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. До 2020г. България спазваше това правило, но в резултат
на пандемията през 2020г. бе отчетен дефицит на сектор "Държавно управление" в
размер на 3,4% от БВП (В Доклада по отчета за изпълнението на бюджета на стр. 23
Министерството на финансите посочва, че е бил 4% от БВП. Не става ясно от къде
идва това разминаване в данните спрямо отчета за 2020г. при положение, че
ревизираните данни за БВП са малко по-високи, което обуславя малко по-нисък дори
дефицит като дял от БВП). През отчетната 2021г. се наблюдава допълнително
влошаване на дефицита с 0,7 пр.п. до 4,1% от БВП. За втора поредна година не се
спазва дефинираното правило, което е допустимо в условия на извънредни
обстоятелства и когато няма риск за дългосрочната устойчивост на публичните
финанси.

8.3. 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
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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 към Пакта за
стабилност и растеж, референтният растеж на потенциалния БВП за 2021 г. възлиза
на 2,7 %. В доклада е посочено, че ръстът на публичните разходи в реално изражение
през 2021 г. възлиза на 8%, което многократно превишава референтната стойност.
България продължава да преизпълнява заложената средносрочна бюджетна цел и
през 2021 г., следователно не е длъжна да спазва ограничението за ръста на
разходите, но все пак значителните отклонения следва да бъдат коригирани
своевременно, за да се поддържа фискалната устойчивост.

8.4. Фискално правило за салдото по консолидираната фискална
програма
Съгласно

чл.

27.,

ал.

4 от

ЗПФ

годишният бюджетен

дефицит по

консолидираната фискална програма, изчислен на касова основа, не може да
надвишава 3 на сто от брутния вътрешен продукт. Отчетеният дефицит по КФП през
2021г. възлиза на 2,9% от БВП, което е в рамките на правилото.

8.5. Фискално правило за максималния размер на разходите по
консолидираната фискална програма
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 бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет общите
разходи (вкл. вноската на Република България в общия бюджет на ЕС) по КФП за
2021 г. представляват 42,4 на сто от БВП, което е над дефинираното ограничение. Но,
за да се даде възможност да се извършат по-големи разходи без да се нарушава
закона, през 2020 г. това правило беше коригирано като от обхвата му бяха извадени
средствата по европейски програми и проекти с аргумент да не се ограничава
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тяхното усвояване. Като приспаднем европейските средства, които възлизат на над
2,7% от БВП за 2021 г. правилото е спазено.
Ограничението за размер на държавата в чл. 28. от ЗПФ е наложено единствено
за общите разходи по КФП, а не за сектор „Държавно управление“. Фискалният съвет
е на мнение, че е необходимо да се следят и двата показателя. На граф.

4 е

представена динамиката им през последното десетилетие.
Граф. 4. Дял на публичните разходи в БВП за периода 2010-2021 г.
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8.6. Фискално правило за консолидирания дълг на сектор „Държавно
управление“
През 2021 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 данни, съгласно априлските
Нотификационни таблици за дефицита и дълга към края на 2021 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 25,1 % (при 24,7 % през 2020 г.). На база
на отчетените данни за показателя изискванията на чл. 29. от ЗПФ са изпълнени.
27

9. Изводи и препоръки
1)

През 2021 г. отново се наблюдаваше висока степен на несигурност

относно развитието на икономиката. През първото полугодие пандемията все още
оказваше силно влияние, но през второто този ефект отслабна. Наблюдават се
съществени

отклонения

на

макроикономически параметри

отчетените
спрямо

стойности

първоначално

на

основните

планираните при

приемането на бюджета за 2021 г.
2)

Икономическият растеж у нас изостава спрямо средния за ЕС и

еврозоната. Този ефект частично се аргументира с по-слабото свиване на
икономиката на България през 2020 г. Фискалният съвет обаче счита, че това
обстоятелство

представлява

пропусната

възможност

за

ускоряване

конвергенцията. Такъв ефект можеше да се постигне през 2021 г.

на

чрез по-

целенасочен подбор на мерките за преодоляване на пандемията и по-интензивно
усвояване на средства по ПВУ.
3)

През

второто

полугодие

на

2021

г.

започва

ускоряване

на

инфлационните процеси. Фискалният съвет счита, че в известна степен то се
дължи на разхлабването на фискалната политика – повишаване на разходи,
генериране на дефицити и поемане на дълг. Тази тенденция продължи и през
2022 г., като обуславя сериозни рискове пред членството на България в Еврозоната.
4)

Още при становището си относно Конвергентната програма на

Република България за периода 2021-2023 г. Фискалният съвет препоръча обосновка
на класифицирането на определени разходи като част от антикризисната държавна
политика за преодоляване на пандемията и нейните последици, които имат
временен характер и след отминаване на кризата ще бъдат преустановени. Тогава
Съветът изказа становище, че при класифицираните като такива разходи има някои,
при които характерът изглежда постоянен. Тази позиция се потвърди впоследствие,
като силен фискален ефект имат разходите за пенсии. За целите на мониторинга на
фискалните правила те се третираха като временни през 2020 г. и 2021 г., а бяха
трансформирани в постоянни през 2022 г.
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5)

При бюджетните разходи за 2021 г. продължава тенденцията за

увеличение на дела на текущите разходи, които имат условно-постоянен характер
(заплати, пенсии) за сметка на инвестиционните разходи. Това създава предпоставки
за трайно повишаване на публичните разходи, поради което Фискалният съвет
препоръчва предприемане на действия за ограничаване на неефективните
разходи и преразглеждане на разходните политики като цяло.
6)

През 2021г. държавните приходи бележат рекорден годишен ръст от

18,4%. В известна степен той се дължи на нарастването на данъчните основи при
данъците вследствие на инфлацията. Следва обаче да се подчертае, че като дял от
БВП приходите достигат 39,5% - най-високата стойност за последните шест
години.
7)

Още през 2020 г. Фискалният съвет препоръча

по-задълбочен

анализ относно неизпълнението на капиталовите разходи и предприемане на
мерки за подобряване на тяхното планиране и изпълнение. През 2021 г. тази
тенденция се задълбочава с изключително високи темпове. Съветът многократно е
препоръчвал да се предприемат стъпки в посока ефективно въвеждане на
капиталово бюджетиране.
8)

Данните в предоставените за съгласуване документи показват, че

одобрените с последната актуализация бюджетни параметри са изпълнени в
достатъчна степен. Също както и през 2020 г. са допуснати отклонения от
изискванията на числовите фискални правила. Макар и допустимо в режим на
временна дерогация, това предпоставя рискове за дългосрочната фискална
устойчивост. Същевременно през 2021 г. ефектът от пандемията отслабва, а
фискалният отговор нараства. Налице са съществени предизвикателствата пред
фискалната консолидация, поради значителното нарастване на текущите
разходи с условно постоянен характер.
9)

Политиката на равнопоставеност по отношение на единната ставка на

ДДС осигурява предвидимост при планирането както от стопанските субекти, така и
от държавното управление. Тази политика беше нарушена през 2020 г. и продължи
през 2021 г. Предприемането на мерки в противоположна посока е трудно
политическо решение – също както повишаването на разходите с условно
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постоянен характер. През 2022 г. тази позиция беше аргументирана от
продължаването на политиката – чрез приемането на нулева ставка за хляба. Следва
да се има предвид, че ако потенциално повишаване на ставките бъде
прехвърлено към потребителите, то инфлацията ще се ускори значително.
10)

Към настоящия момент динамиката на държавния дълг не предполага

съществена степен на риск. Нивото на дълга спрямо БВП се запазва относително
ниско и значително под ограничението от 60%, Разхлабването на фискалната
политика обуславя риск от ускорено повишаване на дълга, поради което
Фискалният съвет осъществява постоянен мониторинг.
На база гореизложеното Фискалният съвет на България съгласува
предложените от Министерство на финансите:
Отчет за изпълнението на държавния бюджет за 2021 г., както и свързания
с него Доклад;
Годишен отчет за състоянието на държавния и държавногарантирания
дълг към 31.12.2021 г. и
Годишния доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране
устойчивост на държавната пенсионна система за 2021 г.

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