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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
Настоящото становище е изготвено в изпълнение на разпоредбите в чл. 6, т. 3 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 средносрочната бюджетна
прогноза, както и на други стратегически документи на Министерския съвет, относими
към спазването на числовите фискални правила.
Проектът на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. беше
публикуван от Министерство на финансите на 02.04.2019 г. В рамките на кратък срок
Фискалният съвет изготви своето становище въз основа както на публично достъпни
документи от уебсайта на Министерство на финансите, така и на данни, предоставени на
04.04.2019 г. на Съвета във връзка с необходимостта от допълнителна информация за
изготвяне на становището по СБП за периода 2020-2022 г.
Дейността по фискално наблюдение предполага анализ и оценка на основни
бюджетни документи и прогнози, изготвяни от Министерството на финансите, и
мотивиране на определени коригиращи действия при необходимост. Законът за
фискален съвет и автоматични корективни механизми също така 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 и оценка на 1) икономическите перспективи за
периода 2020-2022 г., 2) целите и основните параметри на фискалната политика (вкл.
спазването на фискалните правила), 3) политиките по приходите и разходите според
Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. и 4) устойчивостта на
публичните финанси. За извършването им е използвана информация на МФ, НСИ, БНБ,
анализи на международни организации (ЕК, ОИСР, МВФ, СБ), собствени оценки и др.
Освен изпълнение на задълженията в закона, чрез настоящото становище
Фискалният съвет има за цел да допринесе за разширяване на обхвата на фискалната
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.
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I.

Оценка на макроикономическата рамка

Оценката на макроикономическата рамка е задължителен елемент на фискалния
мониторинг, осъществяван от Фискалния съвет. Прогнозата за макроикономическото
развитие има висока значимост, тъй като е основа за прогнозиране на всички фискални
показатели. Нейната точност е от решаващо значение за точно прогнозиране на
бюджетните параметри.
На този етап Фискалният съвет не изготвя своя собствена макроикономическа
прогноза. Анализът се осъществява на база на преглед на структурата, връзките между
отделните сектори и сравнение на официалната макроикономическа рамка с прогнозите
на някои международно признати организации (Организация за икономическо
сътрудничество и развитие, Международния валутен фонд, Европейската комисия,
Световна банка и др.), като целта е да потърси причина за различията, ако са налични
такива. Изследват се и отклоненията спрямо есенната макроикономическа прогноза.
Икономическите перспективи включват данни за международната среда, оценки на
БВП и неговите компоненти, пазар на труда и цени, платежен баланс и паричен сектор.
Поради различния момент на публикуване на прогнозите обикновено анализираните
периоди не съвпадат изцяло. Най-често разликите между прогнозите се дължат на
промени в икономическата среда (външна и вътрешна), което води до промяна в
очакванията и оценките за развитието на основните икономически индикатори. В някои
случаи промените могат да се дължат на реализирали се рискови събития.
Номиналната стойност на БВП за 2018 г. достига 107 925 млн. лв., което
представлява номинално нарастване от 6,8% спрямо 2017 г. или реален растеж от 3,1%.
Отчита се значително забавяне от 0,7 п.п. спрямо 3,8% през 2017 г. Реалният растеж
отбелязва минимално отклонение в посока намаление и спрямо повечето очаквания на
различни институции и организации - например декемврийска прогноза на БНБ и
зимната на ЕК (3,2%).
Значително е отклонението от 0,5 п.п. (13,9%) спрямо актуализираната
средносрочна бюджетна прогноза на Министерство на финансите от октомври 2018. В
номинално изражение това отклонение е минимално спрямо 2018 г. – 107 925 млн. лв.
срещу прогноза от 108 141 млн. лв.
Отклонения в очакванията за реалния растеж през целия период 2019-2022 са
представени в Табл. 1.
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Табл. 1. Предвиждания в АСБП 2019-2021 г. и СБП 2020-2022 г. за реалния растеж на БВП

Реален растеж на БВП
Година

АСБП

Ревизия
Абсолютна
стойност (пр.п.)

СБП

Относителна
стойност (%)

3,1%

-0,5

-13,9%

3,7%

3,4%

-0,3

-8,1%

2020

3,5%

3,3%

-0,2

-5,7%

2021

3,5%

3,3%

-0,2

-5,7%

2022

-

3,3%

-

-

2018

3,6%

2019

(отч. данни)

Източник: Изчисления на ФС по данни на МФ

Очакванията за реален растеж през 2019 г. на МФ са за 3,4%, което е с 0,2 п.п. пониска от тази на февруарската прогноза на ЕК. Аналогично е отклонението за 2019 г. по
отношение на инфлацията. За 2020 г. обаче очакванията на ЕК са значително пооптимистични – 3,6% растеж спрямо 3,3% на МФ. Чувствителна е разликата и в
прогнозата на инфлацията – 1,8% на ЕК спрямо 2,5% на МФ, която се обяснява с
различния времеви обхват на използваните данни.
Развитието на растежа на БВП по компоненти е представено в Табл. 2. В поголямата част от тях се наблюдават съществени ревизии.
Табл. 2. Ревизия в предвижданията в АСБП 2019-2021 г. и СБП 2020-2022 г. за реалния растеж на БВП*

Макроикон.
показатели

2018

2019

2020

2021

АСБП

СБП

Рев.
(п.п.)

АСБП

СБП

Рев.
(п.п.)

АСБП

СБП

Рев.
(п.п.)

АСБП

СБП

Рев.
(п.п.)

Потребление

4,8%

6,0%

1,2

5,4%

4,6%

-0,8

4,2%

4,0%

-0,2

4,1%

3,6%

-0,5

Бруто-обр. на
осн. кап.

8,9%

6,5%

-2,4

9,5%

9,9%

0,4

5,1%

5,0%

-0,1

6,7%

6,3%

-0,4

Износ

2,3%

-0,8%

-3,1

2,8%

1,8%

-1,0

2,7%

2,0%

-0,7

2,7%

1,8%

-0,9

Внос

5,3%

3,7%

-1,6

6,7%

5%

-1,7

4,1%

3,3%

-0,8

4,6%

3,2%

-1,4

*Данните за 2018 г. са прогнозни в АСБП 2019-2021 г. и отчетни в СБП 2020-2022 г.
Източник: Изчисления на ФС по данни на МФ
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На база на данните, представени в Табл. 2, Фискалният съвет констатира, че се
наблюдава очакване за изменение в структурата на растежа. Докато предвижданията за
2018 г. са били растежът да бъде воден от инвестициите в значително по-голяма степен
отколкото от потреблението, в действителност стойностите на двата компонента са
близки. За 2019 г. обаче в СБП 2020-2022 г. се окачва значително увеличение при
инвестициите и забавяне при потреблението, докато АСБП 2019-2021 г.
предвиждаше близък ръст и при двата компонента. При потреблението ревизията е в
посока намаление с 0,8 п.п., а при инвестициите – увеличение с 0,4 п.п. Тези ревизии в
значителна степен се дължат и на променената от 2018 г. база. За останалата част от
прогнозирания период влиянието на инвестициите за растежа нараства.
В СБП 2020-2022 се залага значително увеличение на износа въпреки драстичното
му намаляване през 2018 г. Точно при този компонент отклонението между
прогнозираните стойности в АСБП 2019-2021 г. и отчетните в СБП 2020-2022 г. е найвисоко – -3,1 п.п. Ревизията на износа в посока намаление за остатъка от прогнозирания
период е по-ниска от ревизията на вноса, което означава, че очакваният ефект върху
нетния износ е по-благоприятен спрямо АСБП 2019-2021 г. Това обстоятелство следва
да се аргументира по-подробно, доколкото предстоящия неблагоприятен
икономически цикъл и несигурността в международен мащаб е вероятно да има
негативен ефект върху износа. Рисковете, които се пораждат от тези фактори, могат
да бъде отнесено и към инвестициите.
В СБП 2020-2022 г. като основен фактор за по-ниския растеж през 2018 г. се
разглежда негативната динамика на износа, която се компенсира от значителния ръст в
потреблението (6% през 2018 г. спрямо 4,3% за 2017 г). Отклонението спрямо
прогнозата (4,8%) е 1,2 п.п., което може да се възприеме като значително, тъй като в
относителна стойност се равнява на 25%. Сравнение между очакванията за динамиката
на потреблението в АСБП 2019-2021 г. и СБП 2020-2022 г. е представено в Граф. 1
Граф. 1. Ревизия в предвижданията в АСБП 2019-2021 г. и СБП 2020-2022 г. за потреблението
6,50%
6,00%
5,50%
5,00%

АСБП

4,50%

СБП

4,00%
3,50%
3,00%
2018

2019

2020

2021

*Данните за 2018 г. са прогнозни в АСБП 2019-2021 г. и отчетни в СБП 2020-2022 г.
Източник: Изчисления на ФС по данни на МФ
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Фискалният съвет счита, че силно негативно върху реалният растеж през 2018
г. е влиянието и на отрицателното отклонение в прогнозата за инвестициите.
Според Съвета очакванията за техните нива бяха надценени в СБП 2019-2021 г. и АСБП
2019-2021 г., както е представено и в становищата по съответните прогнози. При
очаквания от 8,9% в АСБП 2019-2021 г. отчетната стойност е едва 6,5%. Отклонението е
2,4 п.п. или -27%. Въпреки това растежът при инвестициите е чувствителен спрямо
предходната година (6,5% за 2018 г. при 3,2% за 2017 г.). Забавянето частично се
компенсира от повишените прогнози за 2019 г. (9,9% в СБП спрямо 9,5% в АСБП).
Според Фискалния съвет нивото от 9,9% също е надценено. В декемврийската
прогноза на БНБ например е заложен ръст от 6,9%. За остатъка от прогнозния период
ревизиите в очакванията са минимални спрямо АСБП 2019-2021 г.
По-ниският растеж и ревизирането на очакванията в негативна посока за страната
са в синхрон с тези за еврозоната. В редица държави включително извън Европа като
Италия, Германия, Турция, Китай и др., с които българската икономика е обвързана, се
наблюдава чувствително забавяне и признаци за задълбочаване на тази тенденция.
Растежът на европейската икономика се забавя значително до 1,9% спрямо 2,4% през
2017 г. Съпоставка с тенденциите в Европа и света е представена в Граф. 2.
Граф. 2. Очакван ръст на икономиките 2019-2022 г.
4,00%
3,40%
3,00%

3,30%

3,10%

3,30%

3,30%

2,00%

1,00%

0,00%
2018

2019

Световна икономика

2020
Европейска икономика

2021

2022

Българска икономика

Източник: Изчисления на ФС по данни на МФ

Видно от Граф. 2 очакванията за реален растеж на българската икономика са
значително над тези за европейската (ЕС 28). Потвърждават се обаче прогнозите от
есента за изоставане спрямо световната. Въпреки че очакваният растеж допринася за
постигането на конвергенция към ЕС, този процес се забавя.
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Средногодишната инфлация за 2018 г. е 2,6%, но достига пикови нива от 3,7% през
август. Очакванията са през 2019 г. да спадне под 2%, а в следващите години до края на
периода да се повиши, но без да достига нивата от 2018 г. Този показател е от
изключителна важност за икономиката на България с оглед спазването на изискването
за ценова стабилност като критерий за конвергенция, чието спазване е необходимо
условие за присъединяване към еврозоната. Върху инфлацията значително влияние
оказват цените на енергийните ресурси. Намаляването на нивата й към края на 2018 г. се
дължи тъкмо на спада в цената на суровия нефт с 30%.
Предвид волатилността на пазарите на валута и суровини, сравнението между
прогнозните стойности в АСБП 2019-2021 г. и отчетните в СБП 2020-2022 г. за 2018 г.,
потвърждава високата точност на прогнозата. За оставащите години до края на
разглеждания период, цената на петрол тип „Брент“ е ревизирана в посока намаление.
Това обстоятелство има негативно отражение върху приходите от акцизи и ДДС.
Противоположна е тенденцията при неергийните суровини, при които е заложен повисок ръст. Ефектът от очаквания спад в цената на петрола в известна степен се смекчава
поради прогнозите за поскъпване на щатския долар. Курсът щ.д./евро е ревизиран в
посока намаление от 1,16 в АСБП 2019-2021 г. до 1,13 в СБП 2020-2022 г. за целия
разглеждан период.
При пазара на труда се наблюдава продължаваща тенденция за спад на
безработицата, като тя достига нива от 5,2% през 2018 г. – под очакванията в АСБП 20192021 г. Съответно са ревизирани всяка от прогнозите за 2019 г. и 2020 г. в посока
намаление с 2 п.п., а стойността от 4% за 2021 г. се очаква да се запази без промяна през
2022 г. Към 2018 г. заетостта и икономическата активност на трудоспособното население
достигат исторически най-високите си нива. Компенсацията на един нает през 2018 г.
обаче отчита спад спрямо 2017 г. с 4,9 п.п. – от 10,5% до 5,6%. Отчетната стойност е пониска от прогнозната (6,6%) в АСБП 2019-2021 Г. с 1 п.п. Въпреки това ръстът при
доходите е по-висок от този в производителността на труда, която достига 3,2%.
Очакванията са компенсацията да се увеличи до 7,8% през 2019 г., но това ниво е пониско с 0,6 п.п. спрямо заложеното в АСБП 2019-2021 г. Остатъкът от периода също се
характеризира с минимално намаление спрямо есенната прогноза. В условията на
негативни демографски тенденции и изоставащ темп на производителността на
труда спрямо доходите се повишава риска от „прегряване“ на пазара на труда.
През 2018 г. салдото по текущата сметка е положително – 4,6% от БВП, и надвишава
прогнозната стойност от 2,9% в АСБП 2019-2021 Г. , но излишъкът се свива спрямо 6,5%
през 2017 г. Ревизирани са и прогнозите през целия разглеждан период, като
отрицателно салдо по текущата сметка се очаква не през 2021 г., а през 2022 г. Износът
към ЕС нараства през 2018 г., но не достатъчно, за да компенсира значителното
намаление в износ към Турция – с 12,9% и в търговията с Руската федерация. При
преките чуждестранни инвестиции не се наблюдават съществени отклонения нито
между отчетни и прогнозни данни, нито по отношения на ревизии в очакванията за
разглеждания период. Те поддържат стабилно ниво от 3,5% за всяка от годините.
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Пазарната стойност на брутните международни валутни резерви отбелязва ръст от
6% през 2018 г. спрямо предходната година. Банковата система остава стабилна. Делът на
необслужваните кредити намалява, но все още е значително над средните нива в ЕС,
което предизвика критика и от страна на ЕК. Вземанията от фирми през 2018 г. нарастват
с 1,4 п.п. спрямо прогнозната стойност в АСБП 2019-2021 г. В посока увеличение са
ревизирани и останалите години от разглеждания период. Очакваните стойности в СБП
2020-2022 г. са осезаемо по-високи от тези в по-консервативната в това отношение
декемврийска прогноза на БНБ.
Значителен ръст се наблюдава и при кредитите на домакинствата – 5,1 п.п. спрямо
2017 г. (от 6,1% през 2017 г. до 11,2% през 2018 г.) и спрямо прогнозата в АСБП 2019-2021
г. (9,6%) – 1,6 п.п. Осезаемо ревизирани в посока увеличение са и останалите години от
разглеждания период. Неколкократните предупреждения на БНБ към банките
потвърждават вероятността от нарастване на риска в сектора.
Оценката на макроикономическите рискове в СБП 2020-2022 г. се характеризира
най-вече с увеличаване на несигурността, свързана с нестабилната вътрешна среда.
Значителна част от факторите, повлияли икономиката през втората половина на 2018 г.
и началото на 2019 г. продължават да оказват своя ефект и в момента. Очаква се износът
към Турция да остане негативно повлиян от забавянето на турската икономика.
Условията на продължаваща неяснота относно Брекзит и рисковете от политическа
криза във Великобритания се отразяват негативно върху развитието на ЕС. Очакванията
за приближаване на настъпване на неблагоприятния икономически цикъл имат
дестимулиращ ефект върху частните инвестиции.
Според Фискалния съвет прогнозата следва да акцентира в по-значителна степен
върху рисковете, свързани с външната среда. Не се наблюдават особено съществени
ревизии на есенната прогноза предвид приближаването на неблагоприятния
икономически цикъл, който е в основата на анализите на международните
организации. Затова Съветът счита, че е следва да се прогнозира по-задълбочено ефекта
от него. Според Фискалния съвет е необходима и по-задълбочена аргументация относно
очакванията за растежа. Трудно може да се направи сравнение с прогнозите на други
институции поради липса на такива със същия времеви обхват или съдържание. За
периода 2020 – 2022 г. повечето показатели се променят в синхрон. Затрудненията при
осигуряването на човешки ресурси могат да се проявят като фактор, който ограничава
инвестициите. Това се явява и основен риск за реализирането на макроикономическия
сценарий както в краткосрочен, така и в средносрочен план.
Макроикономическата прогноза за периода 2020-2022 г. е в съответствие с
актуалните очаквания за развитие на икономическата среда в международен план.
Прогнозата за основните макроикономически показатели е реалистична.
Фискалният съвет счита, че публикуването на по-разширена макроикономическа
прогноза с по-голям брой показатели би бил позитивен фактор, позволяващ фискален
анализ с по-високо качество.
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II.
2.1.

Оценка на фискалната рамка
Оценка на фискалната позиция за периода 2019-2021г.

Оценяването на фискалната позиция е задължително при анализа на фискалната
ситуация в страната и служи за основа за вземане на решения за посоката и
въздействието на фискалната политика на правителството в зависимост от
икономическия цикъл. Стабилизиращата фискална политика предполага съобразяване с
фазата на икономическия цикъл и предприемане на мерки, насочени към изглаждане на
флуктуациите в икономическото развитие (антициклична фискална политика).
Фискалната позиция се оценява в зависимост от изменението в структурния баланс
спрямо равнището на икономиката спрямо потенциала. Това е така, защото чрез
отклонението от потенциалния БВП се измерва разликата между реалния продукт и
неговата потенциална стойност (стойността на продукта, постигната при оптимална
заетост и използване на пълния капацитет на производствените фактори).
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.
Граф. 3 Структурен бюджетен баланс

В тази част се извършва оценка на фискалната позиция, без тук да се спираме
подробно на (1) макроикономическото развитие, което е представено в отделна част при
оценка на макроикономическата прогноза, (2) бюджетните баланси, които са
представени при оценката на фискалната прогноза и оценката на фискалните правила и
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(3) развитие на дълговите индикатори, които също са обект на самостоятелно
представяне. Следва да се има предвид, че общият бюджетен баланс, макар и стартов
много важен индикатор за бюджетната позиция, сам по себе си не е достатъчен за
адекватна оценка на фискалната политика. Също така, в някои случаи може да е
необходима структурна корекция, независимо че стабилизацията не е проблем, тъй като
високите данъци могат да дестимулират работната сила и спестяванията, докато
правителствените разходи може да са с по-ниска ефективност. Поради това съществен
въпрос представлява и адекватната структура на икономиката.
Докладът на ЕК за макроикономическите дисбаланси за България от февруари 2019
г. отбелязва, че икономическият растеж на страната, макар и значителен, не подпомага
ускорена конвергенция спрямо ЕС. Фискалното управление създава пространство за
решаване на икономически и демографски предизвикателства и реализиране на
структурни реформи, като все още предстои подобряване на управлението, особено по
отношение на събираемостта на данъците и ефективността на данъчната
администрация. В публичния сектор липсват индикатори за оценка на резултатите по
отношение на управлението на разходите, както и механизми за проследяване на
резултатите от средносрочното планиране. Държавните предприятия все още
представляват сериозен риск пред публичните финанси и фискалното управление, като
тези предприятия рядко са обект на професионален мениджмънт и правила, които да
осигурят прозрачност и независимост при вземането на решения. Наблюдават се
предизвикателства пред развитието на редица сектори – здравеопазване, иновации,
енергетика и развитие на инфраструктурата.
Икономиката на България през последните години расте стабилно, като растежът
основно се движи от нарасналото вътрешно търсене. След 2015 г. икономиката нараства с
над 3% годишно, като за 2018 г. реалният икономически ръст е 3,1%. Забавянето на
икономическия растеж е повод и за по-скромни очаквания за бъдещето икономическо
развитие (около 3,3%).
Потенциалният БВП също се очаква да расте с около 3,3% годишно и очакванията са
леко занижени спрямо очакванията в есенната средносрочна бюджетна прогноза. Ръстът
е ограничен от по-скромното нарастване на капитала и труда. За сметка на това расте
значението на общата факторна производителност като фактор за нарастване на
потенциалния продукт. По оценки на ЕК приносът на акумулирането на капитал в ръста
на потенциалния БВП бележи най-ниските си нива за последното десетилетие.
В областта на публичните финанси през последните години се върви към
консолидация. На фона на реализирани излишъци за три поредни години и очакване за
възходящо развитие на икономиката, надвишаващо потенциала е планирания дефицит
за 2019 г. по КФП в размер на 0,5% от БВП изглежда нелогично.
Прогнозира се достигане на нулево салдо по КФП през периода 2020-2022 г. За
сектор „Държавно управление“ очакванията са също за бюджетен дефицит през 2019г. (0,2% от БВП) и след това излишък в рамките на 0,5-0,6% от БВП в края на периода (202012

2021 г.). По отношение на структурния баланс се планира също дефицит през 2019г. в
размер на 0,3% от БВП и излишъци от 0.4% от БВП за 2020-2021г. Средносрочната
бюджетна цел остава както е дефинирана съгласно СБП на -1% от БВП, като се има
предвид и по-ниското ниво на консолидиран дълг, който в края на периода се очаква да
достигне 17,7% от БВП.
На база на данни в СБП и Конвергентната програма на Правителството, както и
собствени оценки, фискалната позиция на България за периода 2012-2021 г. е
представена на следната графика:

Граф. 4. Фискална позиция на България за 2013-2022 г.

Източник: ФС по данни на МФ

В АСБП за 2019-2021г. очакванията бяха, че още през 2018г. ще има положително
отклонение от потенциалното производство, а структурният баланс ще възлезе на 0,4%
от БВП с фискална експанзия от 0,7 пр.п. В СБП 2020-2022г. се вижда, че за 2018г. не се е
реализирало положително отклонение от потенциала, но остават очакванията че в
следващите години ще има такова, макар и вече в по-ниски стойности - в рамките на 0,1
до 0,4% през 2022г. Структурният баланс за 2018г. надхвърли очакванията и възлезе на
2% от БВП (при 1,1% от БВП за 2017г.), при което вместо очакваната фискална експанзия
от 0,7 пр.п. се реализира фискална рестрикция в размер на 0,9 п. п.
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През 2019 г. се очаква положителното отклонение от потенциала да достигне 0,1%,
но бюджетното салдо е отрицателно (-0,2%), а структурния дефицит възлиза на 0,3% от
БВП, т.е. клони се към леко проциклична фискална политика. През 2020 г. вече се планира
заемане на антициклична позиция. През 2021 г. не се планират промени в структурния
баланс. Това показва разхлабване в условията на леко прегряване на икономиката през
2019 вместо затягане. Фискалният съвет счита, че фискалните власти следва да се
ориентират по-скоро към бюджетна политика в посока редуциране на
икономическия цикъл, например увеличаване на структурните излишъци и
изтегляне на ресурс от икономиката, тъй като прегряването може да има негативни
последици.
От прегледа на фискалната позиция може да се направи извод, че през 2019 г. се
води изявена проциклична политика (структурният баланс се влошава с 2,3 пр.п. при
очаквано положително отклонение от потенциала), през 2020 г. е антициклична и през
2021 и 2022г. отново става леко проциклична. Опасенията са, че през текущата година
действията на фискалните власти може да окажат процикличен натиск върху
икономиката и да се генерира допълнителна инфлация. Препоръчително е
правителството да упражнява по-сериозна рестрикция чрез своите дискреционни мерки,
за да избегне процикличност. Фискалният съвет препоръчва да се следи внимателно
изменението в отклонението от потенциалния БВП и фискалната позиция да бъде
антициклична или в най-лошия случай неутрална.

2.2.

Съответствие с фискалните правила

Фискалният съвет констатира, че фискалните правила съгласно ЗПФ в
бюджетната прогноза се спазват, което е фактор за постигане на стабилна бюджетна
позиция и добро фискално управление. В отделни случаи се забелязва отклонение от
правилата в някои бюджетни години. За момента това не е систематично, но въпреки
това препоръчваме внимателно проследяване на фискалните правила, особено що се
отнася до разходните правила, и при текущото изпълнение на бюджета.

2.2.1. Обосновка/мотиви
Целта на тази глава е да оцени консистентността на прогнозите с числовите
ограничения по отношение на средносрочната бюджетна цел, бюджетните, дълговите и
разходните ограничения.
Следва да припомним, че 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.
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За оценка на спазването на фискалните правила са използвани следните данни:
Средносрочната бюджетна прогноза 2020-2022 и Конвергентната програма на
България, включващи информация за сектор „Държавно управление“ и КФП на касова
основа и пролетната макроикономическа рамка;
Отчетни данни на НСИ за приходите и разходите на сектор „Държавно
управление“ за 2017 г.

2.2.2. Балансови правила
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. Тя не следва да надвишава 0,5 на сто от
брутния вътрешен продукт. Средносрочната бюджетна цел за структурния дефицит 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 за периода на анализираната средносрочна бюджетна прогноза е -1% от
БВП.
Структурният баланс е изчислен съгласно Общата методология на ЕС (Commonly
agreed methodology) за циклично приспособения бюджетен баланс1. При изчисляването
на структурния баланс бюджетният баланс е изчистен от цикличното влияние на
икономическата активност и от ефекта на еднократните мерки на Правителството. В
следствие на това структурният баланс отразява правителствената политика и е точен
показател за ефекта на действията на правителството върху икономиката.

Структурен баланс (% от БВП)

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

Източник: Изчисления на ФС по данни на МФ
1

За повече информация:
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2013/pdf/ecp478_en.pdf
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Както е видно на Граф. 5 България е изпълнила своята средносрочна бюджетна цел
още през 2016 г. За последната отчетна 2018г. година структурният баланс е 2% от БВП,
което е значително над средносрочната бюджетна цел от -1% от БВП. Правителството
чрез своите дискреционни мерки е водило рестриктивна фискална политика, като е
иззело чрез данъци и други бюджетни приходи повече от икономиката, отколкото е
добавило чрез своите разходи.
За прогнозния период се очаква СБЦ да бъде изпълнена, като структурният
баланс се очаква да се движи между -0,3% и 0,3% от БВП.
Дефицит на сектор „Държавно управление“ и касово салдо
Съгласно чл. 25, ал. 2 на ЗПФ дефицитът на сектор "Държавно управление" на
годишна основа, изчислен въз основа на методологията на Европейската система от
национални и регионални сметки на Общността, не може да надвишава 3 на сто от БВП.
Съгласно чл. 27, ал. 4 от ЗПФ годишният бюджетен дефицит по консолидираната
фискална програма, изчислен на касова основа, не може да надвишава 2 на сто от брутния
вътрешен продукт. Това фискално правило е национално и неговото спазване е в
резултат на специфично национално законодателство без аналог в европейските
документи.
Граф. 6. Баланси на сектор „Държавно управление“ и КФП (% от БВП)
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Източник: Изчисления на ФС по данни на МФ

След 2015г. и бюджетният баланс на касова основа и балансът на сектор „Държавно
управление“ са в положителната зона, с изключение на настоящата година, за която е
планиран малък дефицит, но все пак далеч от тавана на ограниченията и на двете
фискални правила. Това е позитивен знак за фискалната политика, въпреки че за оценка
на фискалната политика общото салдо рядко се използва.
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След 2019г. балансът на сектор „Държавно управление“ за прогнозния период 20202022г. се планира с малки излишъци – от 0,4% от БВП през 2020г. до 0,1% през 2022г.
Балансът по КФП за трите прогнозни години е с нулево салдо и също е далеч от
границата от 2% дефицит. Прави впечатление, че често общият бюджетен баланс се
планира по-консервативно, отколкото се реализира при изпълнението на бюджета.
Следва да се отбележи, че големи бюджетни излишъци не винаги са знак за ефективна
фискална политика, особено ако не са съобразени с икономическия цикъл.

2.2.3. Разходни правила
Правило за дял на разходите в БВП
Това правило ограничава т.нар. „размер на държавата“ или размера на публичния
сектор. Прекомерната държавна намеса в икономиката 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.
Граф. 7. Дял на разходите в БВП
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Източник: Изчисления на ФС по данни на МФ

За отчетния период до 2017 г. включително това разходно правило е било
нарушено през 2014 и 2015 г. за сектор „Държавно управление“. За 2018 г. общите
бюджетни разходи по КФП са на равнище около 36,6%. Само за 2019г. е планирано
увеличение до 38,5% и след това отново тенденцията е за намаляване до 36% в края на
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прогнозния период. Може да се направи извод, че държавата не оказва голям натиск
върху икономиката и частния сектор.
Прогнозата за разходите на сектор „Държавно управление“ и по КФП е под
ограничението от 40% от БВП за целия разглеждан период. За прогнозния период той се
увеличава до 38% от БВП през 2019г. и след това отново намалява до 36%. Следва да се
има предвид, че в отчетни години често се наблюдава по-висок дял на бюджетните
разходи в сравнение с прогнозата, което подкрепя тезата, че консервативното
планиране не отговаря на по-експанзивното изпълнение на бюджета, чийто резултат
са по-високи от предвидените разходи, особено ако е налице и реализация на някой
фискален риск.
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. Дефинирани са и
определени изключения, които допускат по-висок растеж на разходите спрямо
референтния.
Описание на методологическите особености при изчисляване на разходното
правило:
• За изчисляването на разходното правило се използва информация от СБП 20202022 г. на касова основа и за сектор „Държавно управление“;
• Данни от пролетната макроикономическа прогноза на МФ за 2019-2022 г.;
• За изчисляване на разходното правило сме използвали данни за дискреционните
мерки от СБП 2020-2022 г., както и данни за Конвергентната програма;
• Оценката на общите и капиталовите разходи по европейските програми, напълно
покрити с приходи от фондовете на ЕС е на база на информация в таблица 2в към
Конвергентната програма;
• Еднократни мерки за прогнозния период не се предвиждат;
• За 2019 г. ЕК определя реален референтен растеж на разходите за България в
размер на 2.7% от БВП, като това ниво е прието и за прогнозния период.
• За изчисляване са използвани насоките на ЕК за изчисляване на разходното
правило във Vade mecum on the Stability and growth pact, April 2019 .
На графиката е представена информация за спазването на разходното правило за
периода 2012-2022 г. Правилото е илюстрирано чрез номиналните показатели, а в СБП
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2020-2022г. са посочените показателите в реално изражение, но това не променя общите
заключения.
Граф. 8. Спазване на правилото за годишен ръст на разходите
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Бележка: Разходното правило се спазва, когато коригираните разходи растат с по-малко от определен
референтен растеж. Разходите са коригирани съгласно изискванията на Vade Mecum on the Stability and
Growth Pact 2019.

За 2012 и 2013 г. липсва точна информация за размера на приходните дискреционни
мерки. Не е правена допълнителна оценка, свързана с еднократните мерки.
За разглеждания период можем да отбележим, че ръстът на разходите за някои
отделни години надвишава референтния растеж на потенциалния БВП. По-значимо е
отклонението през 2014 г., но оценката изисква допълнителен анализ на еднократните
разходи, свързани с намесата на държавата във връзка с КТБ. Правилото е нарушено и
през 2017г., и през 2019г. В прогнозните години 2020-2022г. е предвидено разходното
правило да се спазва. Следва да се има предвид, че съгласно изискванията на Пакта за
стабилност и растеж страни, които са постигнали и надхвърлили своята средносрочна
бюджетна цел, не са следени доколко спазват разходното правило. Въпреки това
Фискалният съвет счита, че съблюдаването на разходното правило е важно условие
за постигане на дългосрочна стабилност по отношение на фискалните цели.
Също така следва да се има предвид, че върху разходното правило много голямо
влияние оказва както изгладения размер на капиталовите разходи, така и размера на
европейските разходи, покрити с приходи от ЕС, които се изключват при изчислението
му. От тази гледна точка качеството на тяхното планиране е от много съществено
значение.
Важно условие е и качественото определяне на дискреционните приходни мерки,
тъй като по методология на изчисление с техния размер се коригират общите разходи.
19

Точното и коректно изчисление на ефектите от дискреционните мерки може да окаже
съществено влияние върху точността на показателя и спазването на правилото.

2.2.4. Дълговo правило и политика по 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.
След 2016г. делът на консолидирания дълг на сектор „Държавно управление“
постепенно намалява и през 2018г. е достигнал 23% от БВП. Прогнозите са тази
тенденция да продължи и в края на периода (2022г.) да се постигне стойност от 17% от
БВП, каквато беше през 2012г. преди драстичното увеличение на дълга.

Граф. 9. Консолидиран дълг на сектор „Държавно управление“
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Източник: Изчисления на ФС по данни на МФ

В края на 2018г. консолидираният дълг намалява, спрямо предходната година и
достига до 24.4 млрд. лв.. Очакванията са за погасяване на падежиращите задължения без
поемане на нов дълг. През текущата година се очаква размерът на дълга да намалее до 23
898 млн. лв., а до 2022г. трябва да достигне 23 113 млн. лв. Както се вижда в абсолютна
сума намалението не е съществено, но поради ръста на БВП в относително
изражение спадът е по-осезаем.
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През 2020-2021г. изтича крайният срок на погасяване на шест емисии от държавни
ценни книжа, а според допусканията на МФ се прогнозира номиналната стойност
консолидираният дълг да се свие до 23.1 млрд. лв. или около 17% от БВП. Средният
матуритет на дълга за периода варира между 5.7 г. до 7.1 г., най-съществен дял заемат
задълженията с матуритет от 5 до 10г. (45%).
Към настоящия момент не се наблюдава значителен риск по отношение на
нарушение на фискалното правило за дълга на сектора. 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.
Валутната и лихвената структура на държавния дълг не предполагат валутен
или лихвен риск. Запазва се превес на задълженията с фиксиран лихвен процент.
Лихвените разходи за целия период се задържат на нива под 1% от БВП. В структурно
отношение, дългът на подсектор Централно управление заема 97% и има найсъществено влияние върху динамиката на дълга. Основен дял от дълга на ЦУ заемат
облигациите, емитирани на МКП – 58.8%.
Настоящите условията на дълговия пазар, в т.ч. високата ликвидност и ниските
лихвени проценти, предполагат благоприятна среда за рефинансиране на дългови
задължения, при необходимост.
За поддържане на фискална стабилност е от значение и наблюдението върху
условните задължения с потенциално въздействие върху сектор Държавно управление
(ДУ). В условните задължения се включват: задълженията, произтичащи от дейността на
публичните дружества, гарантиран дълг на сектор ДУ, необслужвани кредити и
задължения, свързани с ПЧП. Най-високо е нивото на условни задължения на държавно
контролираните предприятия, класифицирани извън сектор ДУ (общ размер 10.4% или
10.5 млрд. лв.). В процентно отношение, в края на 2018г., условните задължения
съставляват 21.6% от БВП. В сравнение със средното ниво на задлъжнялост за ЕС –
39.12%, показателят, отчетен в България се определя като нискорисков. Въпреки
това, непрекъснатият мониторинг на държавните предприятия, допринася за
управление и контрол на бъдещи фискални рискове.
Гарантираният дълг на сектор ДУ в края на 2018г. е 178,1 млн. лв. или 0.2% от БВП.
Според прогнозните данни, дългът ще се увеличи и ще достигне до 340 млн. лв., но ще се
запази около 0,2% от прогнозния растеж на БВП (при запазване на очакванията от
положителна динамика на икономическия растеж). Предвижданото увеличение е
свързано със стартирането на проекта „Междусистемна газова връзка Гърция –
България“.
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Според данни и от Европейската комисия2, рисковете за нарушаване на фискалната
устойчивост в България, се определят като ниски, както в краткосрочен, така и в
средносрочен план. Твърдението е подкрепено на база изчисления на показателя S1 за
устойчивостта и резултати от анализа на устойчивост на дълга (DSA - Debt Sustainability
Analysis).

2.3.

Анализ на приходните политики

Коректното прогнозиране на данъчните приходи е от съществена важност, за да се
осигури целта за балансиран бюджет и/или ограничена необходимост от финансиране на
дефицита. Прогнозата следва да се базира на възможностите за реално набиране на
данъчни приходи през предходната година и да следва макроикономическото развитие
на икономическата среда. Целта е да има максимална съпоставимост между изготвената
макроикономическа прогноза и прогнозните приходи, като по този начин се дава и
количествено измерение на рисковете за изпълнението на приходите през годината.
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. Заложени са административни
облекчения, които подобряват бизнес средата. През последните десет години не се
наблюдава промяна в структурата на приходите.
Граф. 10. Структура на приходите

Източник: Изчисления на ФС по данни на МФ
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Въпреки растежа в номинална стойност, като дял от БВП приходите бележат спад
от 36,7% за отчетната 2018 г. до 36% в края на прогнозирания период. Очакванията за
данъчно-осигурителната тежест в периода 2020-2022 г. са да намалява от 29,9% до 29,3%,
които са близки до нормалните за настоящата данъчна система.
Граф. 11. Данъчно-осигурителни приходи по основни агрегати ( % от БВП)
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Източник: Изчисления на ФС по данни на МФ

Прогнозата предвижда през 2019 г. общо приходите по КФП да достигнат 43,86
млрд. лв., а данъчно-осигурителните приходи 34,55 млрд. лв. Данните за 2019 г. не са
ревизирани спрямо АБСП 2019-2021, но през 2019 г. измененията са най-съществени.
Общо приходите и помощите нарастват с 10,6% в номинален размер спрямо 2018 г.,
докато за прогнозния период 2020-2022г. средногодишното нарастване е 4-5%. Данъчноосигурителните приходи също растат с намаляващ темп – от 7,2% за 2019г. до 5,1% за
2022г. Увеличението в неданъчните приходи и помощи е чувствително само през 2019г.
(над 25%), след което се предвиждат разнопосочни вариации в малки граници
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Граф. 12. Изменение на приходите по видове данъци, млн. лв.
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Източник: Изчисления на ФС по данни на МФ

Положителен ефект върху осигурителните приходи се очаква от увеличението на
минималната работна заплата до 610 лв. през 2020 г. (увеличение на базата с 8,9%) и до
650 лв. през 2021 г. (увеличение на базата с 6,6%). Положителен ефект върху приходите
ще се реализира и по отношение на ДДФЛ, но в известна степен ще има негативно
отражение върху приходите от данъци върху печалбата. Приходите от ДДФЛ и
осигуровки се увеличават и под влиянието на ръста както в броя на заетите, така и на
компенсацията на наетите. Положителен е и ефектът от увеличението на
възнагражденията на педагогическия персонал и на минималните осигурителни доходи
по икономически дейности.
Прогнозните приходи от ДДС за 2020 г. са в размер на 11 570 млн. лв., като е отчетен
положителен ефект от увеличаване потреблението, износа и вноса. Рисковете в това
отношение са свързани с евентуално надценяване на потреблението. Нарастващото
значение на инвестициите за растежа ще има негативен ефект по отношение на
приходите от косвени данъци, които са свързани с потреблението.
Сериозен проблем в България остава събираемостта на ДДС, който е основен
източник на бюджетни приходи. Предприемат се различни мерки, от които се очаква
увеличаване на събираемостта. В края на прогнозния период се очаква приходите от ДДС
да надвишат 13 млрд. лв.
По отношение на данъците по реда на ЗКПО се предвижда както запазване на
ставката от 10% за целия период, така и на размера на авансовите вноски. За 2020 г. се
предвиждат приходи от близо 3 млрд. лв., като за целия период се залага минимален ръст
от малко над 6% на годишна база, достигащи до 3,4 млрд. в края на прогнозния период.
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Нарастването на бюджетните приходи е основно в резултат на дискреционните
мерки на правителството и в минимална степен от повишаването на събираемостта на
данъците. Въпреки положителния ефект от дискреционните мерки върху номиналния
размер на приходите, техният дял от БВП намалява. Според Фискалния има известно
несъответствие между прогнозата за динамиката на приходите и очакванията за
макроикономическото развитие. Номиналният ръст на данъчните приходи е подценен
спрямо очаквания ръст на БВП.
Граф. 14. Изменение в събираемостта на данъците
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Източник: Изчисления на ФС по данни на МФ

Информацията, достъпна в СБП, предполага, че правителството разчита в
значителна степен на развитието на потреблението като източник на приходи за
бюджета. В същото време очакванията са неговият принос за растежа да изостава спрямо
инвестициите. Освен това косвените данъци, свързани с потреблението, се
характеризират с висок процент на избягване на данъчното облагане. При сектор Услуги
също има негативен ефект от недекларирани доходи, който се отразява както върху
приходите от ДДФЛ, така и върху осигурителни вноски. Тези сфери са от ключово
значение за повишаването на събираемостта.
Развитието на приходите в СБП 2020-2022 г. е в съответствие с описаните в
прогнозата макроикономически допускания. Фискалният съвет потвърждава позицията
си, че сегашната данъчно-осигурителна система и структура в България отговаря по
подходящ начин на целите на икономическия растеж и по-висока заетост.
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2.4.

Анализ на разходните политики

При оценка на разходната част на СБП 2020-2022 г. се изхожда от гледна точка на
динамиката на публичните разходи, величината и икономическата им структура по
функционален и икономически признак, анализ на отклоненията между планирано и
отчетено ниво.
По отношение на макроикономическите параметри на разходната част се
наблюдават редуване на периоди на експанзия и периоди на консолидация. Като дял от
БВП разходите варират между 33% и 39%. Спазва се правилото за размер на
публичните разходи под 40% от БВП.
Граф. 15. Структура на разходите по икономически елементи (% от БВП)
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Източник: Изчисления на ФС по данни на МФ

От 2017г. публичните разходи увеличават своя дял в БВП до настоящата година, но
прогнозата предвижда обръщане на тренда. Планираните разходи по КФП продължават
да се увеличават в номинално изражение всяка година, но спрямо БВП за прогнозния
период се очертава тенденция на намаляване на относителния дял – от 38% за 2019г. до
36% през 2022г. След като за 2019г. бе планирано увеличение от над 5 млрд. лв., за
следващите три години увеличенията са в рамките на 1,3-2,3 млрд. лв., което е 3-4%-но
увеличение. В края на периода разходите ще достигнат почти 50 млрд. лв.
Фискалният съвет оценява положително тенденцията за свиване на дела на
държавните разходи съобразно фазата на икономическия цикъл.
Анализът на отклоненията между планираното и отчетеното изпълнение на СБП
потвърждава изводите за традиционно добро управление на бюджета на макро ниво.
Като цяло фискалната рамка се придържа към поставените фискални цели. Средният
размер на номиналното отклонение за периода 2010-2018 г. е 3%, докато средният
размер на отклонението, изчислен през дела на разходите към БВП, е значително по
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висок - 8%. Тази разлика е разбираема и е следствие на традиционния подход на
номинално таргетиране на бюджетните разходи, а не на реални размери.
Средният размер на отклонението на текущите разходи е -0,4%, като варира между
неизпълнение с 4,1% през 2010г. и преизпълнение с 2,8% през 2018г., а отклонението при
капиталовите разходи е 14,8%, като вариациите са огромни – от неизпълнение с 40%
през 2017г. до преизпълнение с 32% през 2015г. В последните 10 години има
преизпълнение на капиталовите разходи само през 2015г., когато беше последната
година за разплащане на средства по оперативните програми от програмния период
2007-2013г. През всички останали години има неизпълнение, но най-значително е през
последните 3 години. Според Фискалния съвет това е индикатор за необходимост от
подобряване на процеса на планиране на капиталовите разходи.
В сегашната бюджетна практика не се гарантира ефективността и качеството на
разходите на секторно ниво. Положителен е примерът с проекта между МФ и Световна
банка за извършване на преглед на публичните разходи в определени сектори и общини.
Насърчаваме извършването на такива прегледи, като се използва опитът на
международната финансова институция.
Включването на повече информация при представянето на разходните
политики – както с фискални измерители, така и посредством ключови индикатори
за измерване на степента на изпълнението им, ще позволи проследяването на
постигнатия напредък по провежданите политики и за по-ефективно и ефикасно
управление на публичните разходи.
Прегледът на функционалната структура на разходите може да ни покаже за чия
сметка ще бъде планираната фискална консолидация през следващите три години.
Граф. 16. Структура на разходите по функции като дял в БВП, 2010-2022 г.
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Източник: Изчисления на ФС по данни на МФ
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Очаква се свиване на относителния дял почти във всички функции, с изключение на
разходите за образование. От разходната структура се вижда, че най-голямото намаление
ще е за функция „Икономически дейности и услуги“ (с 1,1 п.п. спрямо плана за 2019г.).
Относителният дял на най-голямата функция „Социално осигуряване, подпомагане и
грижи“ в БВП намалява с 0,6 п.п. до 11,5% през 2022г. С 0,5 п.п. намаляват разходите за
„Отбрана и сигурност“.
Бюджетът има структурен проблем по отношение на разходната част, изразяващ се
в това, че нивото на текущите разходи е относително постоянно през последните години
от 30-31 % от БВП. Изоставането в усвояването на европейските фондове допълнително
измества профила на усвояване напред и увеличава финансовата тежест пред бюджета в
следващите години.
Разходите за персонал ще надхвърлят 10 млрд. лв. през 2020г. и представляват 23%
от разходите. За последните 10 години са се удвоили в номинален размер, а делът им в
БВП постоянно расте от 2012г. насам и през 2020г. ще достигне 8,3%. Разходите за
издръжка са в рамките на 4% от БВП, а за социално подпомагане и грижи са около 15% от
БВП.
Текущите разходи са 6 пъти по-високи от капиталовите разходи и това е един от
сериозните проблеми на структурата на разходите. Капиталовите разходи по КФП са в
порядъка на 5% от БВП, като за 2019г. се очаква да достигнат 5,7%.
Граф. 17. Динамика на текущите и капиталовите разходи (% от БВП)
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Източник: Изчисления на ФС по данни на МФ

Според Фискалния съвет задържането на публичните инвестиции на едно
постоянно ниво от 4,9% от БВП не кореспондира съвсем с очакванията за по-сериозно
усвояване на средства от оперативните програми на ЕС в края на програмния период
2014-2022, както показа опитът от първия програмен период 2007-2013гНещо повече,
очакванията за ръст на инвестициите (в т.ч. и публичните) са основен компонент на
предвиждания икономически растеж.
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По-основните акценти в социалната политика за периода 2020-2022г. са както
следва:
1. Предвижда се увеличаване на размера на минималната работна заплата през
2020-2021г. и достигането й до 650 лв. Наред с това се обсъжда увеличаване на
средствата за заплати и възнаграждения за заетите в бюджетния сектор, но
окончателно решение по този въпрос ще бъде взето на втори етап да бюджетната
процедура за 2020г.
2. Продължава увеличението на възрастта за придобиване право на пенсия с по 2
месеца за жените и по 1 месец за мъжете и осъвременяване на пенсиите по т.н.
швейцарско правило. Предвижда се увеличаване на минималната пенсия през
2020-2022г. и запазване на максималната пенсия в размер на 1200 лв.
3. Не се предвижват промени по отношение на изплащанията на паричните
обезщетения за временна нетрудоспособност и майчинство.
Отчетено е, че част от политиките трябва да бъдат преразгледани от втория етап от
бюджетната процедура за 2020г. и следва да бъдат съобразени с приоритетите на
правителството с фискалните правила и цели.

2.5.

Дискреционни мерки по приходите и по разходите

При приходите, мерките, планирани на начислена основа, възлизат на 1 173,3 млн.
лв. общо за периода 2020-2022 г. и са в двойно по-малък размер спрямо дискреционните
мерки планирани в АСБП 2019-2021г. Това е така защото голяма част от дискреционните
мерки бяха заложени за 2019г. (увеличение на максималния осигурителен доход от 2 600
лв. на 3 000 лв., промяната в ЗМДТ относно данъка върху превозните средства,
увеличението на акциза за нагреваемо тютюнево изделие, Фонд „Сигурност на
електроенергийната система“), която е извън прогнозния период, а същевременно за
2022г. са предвидени едва 30 млн. лв. приходи от избор на осигуряване.
Дискреционната мярка с най-голям ефект е въвеждането на ТОЛ такса и електронна
винетка с общ ефект от 557 млн. лв. за прогнозния период (тя има частичен ефект и през
2019г.). Още 308,8 млн. лв. са допълнителни приходи от ДДФЛ и осигурителни вноски
заради промяната на МРЗ, минималните осигурителни прагове и минималния
осигурителен доход. Останалите дискреционни мерки при данъците и осигурителните
вноски са свързани с увеличаване на заплатите в бюджетната сфера, с очакван ефект
върху приходите от ДДФЛ и осигурителни вноски от 222,6 млн. лв. за прогнозния период.
При разходите, дискреционните мерки, планирани на начислена основа, възлизат
на 2 939,1 млн. лв. общо за периода 2020-2022 г. (при 4 801,4 млн. лв. в АСБП 2019-2022).
Причината е, че отпадат 2 261 млн. лв. разходи за 2019г., а планираните за 2022г. са в
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размер на 555 млн. лв. Капиталовите разходи са 933 млн. лв. и са за придобиване на бойна
техника и самолет. Планирани са 557 млн. лв. са разходите за въвеждане на ТОЛ
системата, но абсолютно същите средства са предвидени и като приходни дискреционни
мерки, което според нас е грешка или ако не е, се нуждае от по-подробно представяне за
какви точно приходи и/или разходи става дума. Останалите разходи са текущи и са
свързани с увеличение на разходите за заплати (МРЗ, възнаграждения на държавните
служители и заплатите на учителите), някои пенсионни разходи, свързани с промени в
параметрите на пенсионната система, социални помощи, както и разходи за
осигурителни вноски след увеличението на минималните осигурителни прагове.
В приходите се залагат постъпления от ДДФЛ и осигуровки в резултат на
увеличаване на заплатите в бюджетната сфера, а в разходите това не е отразено. Нещо
повече, на стр. 59 от СБП 2020-2022 се твърди, че увеличението на заплатите в
бюджетния сектор не е окончателно решено и ще стане ясно на следващия етап на
бюджетната процедура. От друга страна, в разходите има позиция „Увеличаване на
заплатите на педагогическия персонал“, а в приходите не са предвидени допълнителни
средства от ДДФЛ и осигуровки в резултат на това увеличение.
Съпоставката на дискреционните мерки в приходната и разходната част показва, че
правителството е ориентирано към експанзивна фискална политика (новите
разходни ангажименти надвишават 2,5 пъти допълнителните приходни мерки). Длъжни
сме да предупредим за рисковете от негативните ефекти от воденето на такава
политика върху нивото на инфлация в период на функциониране на икономиката
над нейния потенциал.

2.6.

Европейски фондове и програми за периода 2020-2022

През периода 2020-2022г. европейските фондове ще оказват още посъществено влияние върху публичните финанси. В края на 2018г. средното
изпълнение на програмите по ЕС (по показател реално изплатени средства) е 28%.
Очакванията са, през следващите три години, да се реализират основна част от
проектите по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“ , по ОП „Околна
среда“, както и градските проекти по ОП „Региони в растеж“. Основно предизвикателство
пред страната, е до края на 2020г. да се достигнат праговете, съгласно условията за
автоматично освобождаване от ангажимента (т.н. правило N+3). Планирано е разходите
на националния фонд – сметка за средства от ЕС за периода 2019-2022 да бъдат в
диапазона 1.9-2.2% от БВП. При изместване на времевия график на изпълнение на
проектите, необходимостта от разплащане на тези средства може да бъде забавено.
Приходите на националния фонд – сметка за средства от ЕС за периода 2019-2022
варират между 1.1-1.3% от БВП. Тази динамика отново е в пряка зависимост от времевия
график на изпълнение на големите европейски проекти.
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Промени в прогнозните данни по приходната и разходната част могат да бъдат
обусловени от забавяне на стартирането на проектите, поради продължително
обжалване на процедурите, забавяне на сертифициране и верифициране на разходи от
страна на Управляващите органи и ЕК, налагане на съществени финансови корекции на
бенефициентите, които трябва да бъдат финансирани със собствени средства, проблеми
с осигуряването на собственото участие и др. В прогнозата е взето предвид, че до 10% от
размера на сертифицираните разходи през предходната счетоводна година, се очаква да
бъдат възстановени от ЕК при годишно уравняване на средствата и крайните срокове за
подаване на заявления за плащане. Също така, правителството има готовност за
осигуряване на безлихвени заеми от Дирекция „Държавно съкровище“ (ДДС 6) и
възмездно финансиране от различни финансови институции, като Българска банка за
развитие, например.
Проблемите, свързани с обжалване на част от процедурите по големите
инфраструктурни европейски проекти забавят изпълнението на капиталовите публични
разходи и ги отлагат във времето. Предвид продължаване на действието на правилото
N+3, реалните разплащания и съответно възстановяване на суми по бюджета вероятно
ще се концентрират през 2020-2021 г. Това от своя страна, би следвало да доведе до
нарастване на капиталовите разходи и да окаже съществено влияние върху размера на
бюджетното салдо, което не е намерило такова отражение в числовите данни в
прогнозата.
Поради своята специфика, като структуриране програмата и начин на разплащане,
проектите по ДФ „Земеделие“ се отчита отделно. Сумарно, очакваните приходи и
постъпления за периода 2020-2022 г., са в размер на 7 784,4 млн. лв. Очакваните разходи
и плащания за същия период са в общ размер на 4081,4 млн. лв. Допълнително
въздействие върху публичните финанси оказват общата селскостопанска политика,
рибарската политика, други сметки за средства от ЕС и средства по международни
програми и договори.
Според прогнозните данни, вноската в общия бюджет на ЕС за периода 20202022г. следва да се повишава и да достигне до 1 672.7 млн. лв. през 2022г.
Граф. 18 Вноска в общия бюджет на ЕС 2014-2022
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Рисковете за увеличаването на вноската на България в бюджета на ЕС се свързват
с възникване на допълнителни или непредвидими нужди от средства в бюджета на ЕС,
при изпълнение на разходни политики, промяна в размера на другите приходи на ЕС,
промяна в размера на събраните традиционни собствени ресурси от всички държавни
членки и др. Преговорите по оттеглянето на Обединеното кралство също могат да бъдат
предпоставка за промяна на полагащите се вноски от останалите държави-членки.
Очаква се прогнозата да бъде ревизирана във връзка с промените в
законодателството за собствените ресурси на база предложения от ЕК законодателен
пакет за собствени ресурси и за новата Многогодишна финансова рамка, определяща
размера на разходите по бюджета на ЕС. Съществено влияние върху политиките на съюза
ще имат и резултатите от европейските избори през май 2019г.

2.7.

Фискална децентрализация и общински финанси

По приходната част на общините се предвижда увеличение по КФП за 2020 със 140
млн. лв., спрямо разчетите на КФП за 2019 г. За 2021 г. се предвижда увеличение със
100.9 млн. лв., а за 2022г. със 106,4 млн. лв.
Ръстът е заложен на база нарастване на постъпленията от имуществени данъци,
приходи и доходи от собственост и общински такси. Според данните, публикувани от МФ
към 31.12.2018 г. осреднената събираемост от данък недвижими имоти и данък МПС е
71.4%. Нивото на местните данъчни приходи може да бъде повишено чрез въвеждане на
мерки за подобряване на събираемостта и повишаване на данъчното усилие.
Влияние върху повишаване на местните данъци ще има и по посока промените в Закона
за местните данъци и такси, целящи оптимизирането на общинските приходи.
През периода 2020-2022 г. продължава работата по промените на методологията за
определяне на такса битови отпадъци. Част от общините преминават към промяна на
базата за определяне на таксата (от данъчна оценка към количество отпадъци
например). Това води до промяна в събираемостта и размера на такса битови отпадъци. В
края на периода, промяната на методологията ще окаже въздействие върху общата сума
на неданъчните приходи на местните власти.
По отношение на държавните трансфери за местните власти се предвижда
увеличение, както следва: 2019 г. – с 450,6 млн. лв., 2021г. – 375,5 млн. лв., 2022 г.– без
промяна. Основно увеличение обаче се предвижда в частта на общата субсидия за
делегираните от държавата дейности, което от своя страна не допринася за повишаване
на нивото на фискалната самостоятелност на общините.
В разчетите на КФП за 2020г. е предвидено увеличение на разходната част на
общинските бюджети с 553,2 млн. лв. спрямо 2019 г. За 2021 г. е предвидено увеличение
с 539,7 млн. лв. спрямо 2020г. Прогнозата на разходите за общините през 2022 г. е на
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нивото на 2021 г. На база представените разчети, се отчита по-значително увеличаване в
разходите за делегирани от държавата дейности.
Според последните данни за общинските финанси на МФ (март 2019г.), към
31.12.2018 г., средният дял на приходите в общите постъпления за страната спада до
ниво от 36,65% спрямо 38,39% в края на 2017 г. Това сочи, че няма промяна по отношение
силната зависимост на общините от държавните трансфери. На база допусканията и
прогнозите за периода 2020-2022, не се констатират мерки за повишаване нивото на
фискалната децентрализация на българските общини.
С цел поддържане финансова дисциплина на местно ниво, се извършват
тримесечни анализи и се публикуват данни за финансовото състояние на общините и за
общините в процедура по финансово оздравяване. Прави се оценка на показатели за
финансова самостоятелност, финансова устойчивост и ефективност, показатели за
спазване на фискалните правила, наблюдение на нивото на задължения за разходи по
бюджета на общините, поети ангажименти за разходи, ниво на дълг и годишни разходи
по дълга, просрочени задължения, бюджетно салдо и др.
Във връзка с непрекъснато наблюдение на сектор местно управление и с цел
поддържане добра фискална дисциплина, Министерство на финансите следва процедура
за идентифициране на общини с финансови затруднения и въвежда действия за тяхното
оздравяване, при необходимост.
Според последните публикуване данни на МФ, се отчита повишаване на броя на
общините във финансово затруднение. Общините, отговарящи на критериите за
класифициране в негативната група са 17 броя, при 13 броя, или 4,9%,от всички общини в
края на 2018г.
Наблюдават се общини, които трайно попадат в списъка – Септември, Перник и
Стамболово. И трите общини са получили безлихвени заеми за финансово оздравяване,
но въпреки това не са отчели съществено подобряване на финансовите си показатели.
Общинският дълг към 31.12.2018г. съставлява 1 396 млн. лв. или 1,3% от БВП.
България остава една от държавите в ЕС, която отчита най-ниско ниво на местен дълг.

2.8.

Изводи и препоръки

1.
В условията на негативни демографски тенденции и изоставащ темп
на производителността на труда спрямо доходите се повишава риска от
„прегряване“ на пазара на труда.
2.
Очакванията за растеж следва да се аргументират по-подробно,
доколкото предстоящият неблагоприятен икономически цикъл и несигурността в
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международен мащаб е вероятно да има негативен ефект както по отношение на
инвестициите, така и на износа. Според Фискалния съвет прогнозата за
икономическия растеж е оптимистична. По тази причина препоръчваме
правителството да разполага с алтернативен сценарий, при който се реализира
съществен спад в икономическата активност. В този случай е необходимо да се
представят съответните мерки и буфери за посрещане на неблагоприятния цикъл.
3.
Фискалният съвет одобрява заложената тенденция на по-бавно
увеличение на държавните разходи спрямо ръста на БВП, което в крайна сметка
води до намаляване на относителната държавна намеса в икономиката до 36% от
БВП.
4.
Фискалният съвет намира за положителна тенденция, че не се
предвиждат бюджетни дефицити в тригодишния прогнозен период, но смята, че би
било разумно планирането на излишъци, което би дало възможност за натрупване
на буфери срещу евентуални икономически шокове, вместо заложената неутрална
фискална политика на нулеви салда.
5.
Фискалният съвет препоръчва да се следи внимателно изменението в
отклонението от потенциалния БВП и фискалната позиция да бъде по възможност
антициклична или в най-лошия случай неутрална.
6.
Фискалният съвет подкрепя намеренията на правителството да не
повишава данъчната тежест и да поддържа политиката на ниски данъчни ставки и
широка данъчна основа. Резерви за фискална консолидация чрез приходите следва
да се търсят при мерките за повишаване на събираемостта на данъците.
7.
Рисковете по отношение на приходите са свързани с евентуално
надценяване на потреблението. Нарастващото значение на инвестициите за
растежа ще има негативен ефект по отношение на приходите от косвени данъци,
които са свързани с потреблението. В известна степен очакванията за приходите
изглеждат подценени на фона на прогнозираното развитие на икономиката.
8.
Фискалният съвет оценява положително тенденцията за свиване на
дела на държавните разходи съобразно фазата на икономическия цикъл.
9.
Големите отклонения между планираните и отчетените стойности на
капиталовите разходи дават основание на Фискалния съвет да препоръча
вземането на мерки във връзка с по-точното планиране на капиталовата програма.
10.
През периода се предвижда намаляване на консолидирания дълг и
отваряне на допълнително фискално пространство за привличане на нови
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капитали на все още ниски цени. Намеренията за намаляване на дълговото бреме
като дял от БВП също се подкрепят от Фискалния съвет.
11.
Очаква се изтласкване на разходите и съответно плащанията по
европейските програми за 2020-2021г. Това ще доведе до нарастване на
капиталовите публични приходи и разходи и съответно силно въздействие върху
бюджетното салдо. При навлизане в неблагоприятната фаза на икономически
цикъл, европейските фондове могат да бъдат удачен инструмент за смекчаване на
негативни последствия.
12.
Общинският сектор не носи съществен риск пред публичните
финанси, но прогнозата свидетелства, че процесът по фискална децентрализация
продължава да бъде замразен.

Заключение
Фискалният съвет счита, че предложените прогнози отразяват изцяло
условията в международен план и социално-икономическата обстановка в
България. Те допринасят за повишаване на устойчивостта на публичните финанси.
Фискалният съвет съгласува пролетната макроикономическа прогноза и проекта на
Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ:

ПРОФ. Д-Р БОРИС ГРОЗДАНОВ
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