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1. Въведение
Настоящото становище е изготвено в изпълнение на чл. 6 от Закона за
фискален съвет и автоматични корективни механизми, който изисква от
Фискалният съвет на България да 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
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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.
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.

2. 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
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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.
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.
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3. Изменения в приходите на държавния бюджет за 2020 г.
Предложените изменения в приходите на държавния бюджет са
представени в Табл. 1.
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
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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 ДДФЛ
намаляват в по-малка степен – с 6,5%. 600 млн. лв. по-малко приходи от
подоходните данъци се залагат за 2020г.,

4. 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%
1 000 000
І.
ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 12 455 690,4 13 455 690,4
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
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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 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
здравно-осигурителни 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.

неактуализирането на тези

Според

Фискалният

съвет

разходи ще наложи непременно още една

актуализация на бюджета за 2020 година.

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

-

На 10 февруари 2020 г. Министерство на финансите преотваря
емисия 5-годишни 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 средно-претеглена 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
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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.
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 COVID-19.
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.
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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.

6. 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. 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.
6.1.

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
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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.
6.2.

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 надвишава 2 на сто от брутния вътрешен продукт. След предложената
актуализация на бюджета дефицитът по КФП ще възлезе на 3.05% от БВП.
6.3.

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.
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6.4.

Ограничение на ръста на разходите

Ограничението за ръст на разходите е дефинирано като фискално
правило в ЗПФ, чл. 26, съгласно който годишният ръст на разходите не
следва да надхвърля референтния растеж на потенциалния брутен
вътрешен продукт, като обхватът на разходите и методологията за
изчисляване на референтния растеж на потенциалния брутен вътрешен
продукт се определят съгласно изискванията на ЕК. Допустимо е
отклонение от това правило при преизпълнение на средносрочната
бюджетна цел, но след 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%).
6.5.

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 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.
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7. 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 найнегативния 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
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предвид динамичното развитие на обстоятелствата. 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.

8. Заключение
Фискалният

съвет

съгласува

Законопроекта

за

изменение

и

допълнение на Закона за Държавния бюджет на Република България за
2020 година.
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