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Въведение
Настоящото становище е изготвено в изпълнение на разпоредбите в чл. 6, ал.1, т. 4
от Закона за фискален съвет и автоматични корективни механизми (ЗФСАКМ), който
изисква от Фискалния съвет на България да изготвя мотивирано становище по отчета за
изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване, в рамките на
процедурата по съгласуване на проекти и актове за разглеждане на заседание на
Министерски съвет. Съветът изготвя мотивирани становища и препоръки относно
всички стратегически документи, относими към спазването на числовите фискални
правила.
Дейността по фискално наблюдение предполага анализ и оценка както на основни
бюджетни документи и прогнози, така и на отчети за изпълнението съобразно
съответните закони. ЗФСАКМ изисква дейността на Фискалния съвет да се базира на
принципите на независимост, публичност, обективност и прозрачност.
В изпълнение на своите задължения Фискалният съвет подготви настоящото
становище, което включва анализ, оценка и препоръки по Отчет за изпълнението на
Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г., изготвен от
Националния осигурителен институт (НОИ).
Освен изпълнение на задълженията на закона, чрез настоящото становище
Фискалният съвет има за цел да допринесе за разширяване на обхвата на фискална
информация и бюджетния анализ. Споделянето на информация, анализи и идеи може да
подпомогне властите за вземане на ефективни решения, които се отнасят до въздействие
върху икономиката и икономическия

цикъл. Дебатът

относно

решенията на

правителството и широкият консенсус по фискалните въпроси спомага за устойчивост и
постигане на дългосрочна стабилност в управлението.
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I.

Основни параметри
Отчетът за изпълнението на Закона за бюджета на държавното обществено

осигуряване за 2018 г. (ЗБДОО), е разработен в съответствие с изискванията на
нормативните документи, които регламентират дейността на Държавното обществено
осигуряване (ДОО) през отчетната година. Основните

параметри, които следват от

изпълнението на бюджета на ДОО за 2018г. са показани в табл. 1.

Табл. 1 Основни параметри на ДОО за периода 2012-2018г.

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

2013
648,7

2014
683,3

2015
726,4

2016
770,1

2017 2018
2018/2017
821,5 889,9
8,4%

420

420

420

420

460

510

2200

2400

2600

2600

2600

2 600

0,0%

294

308

320

331,6

345,5

364

5,4%

310

340

360

420

460

510

10,9%

2195,9 2179,9 2178,9 2185,2 2169,2 2162,9

-0,29%

2729,8 2735,1 2753,8 2763,3 2779,8 2790,2

0,37%

10,9%

Източник: Фискален съвет по данни на НОИ
Увеличава се средният осигурителен доход с 8,4% в номинално изражение поради
ръста на минималната работна заплата, ръста на минималния осигурителен доход за
самоосигуряващи се лица до нивото на МРЗ, ръста на минималния осигурителен доход за
регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители от 300 лв. до 350
лв., както и по-високите минимални осигурителни прагове по икономически дейности.
Също така ефект оказва и повишената икономическа активност в страната през 2018г.
Налице е запазване нивото на максималния осигурителен доход, докато
минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се лица през 2018 г. нараства с
10,9% в сравнение с предишната година, какъвто е ръстът и на минималната работна
заплата.
Средногодишният брой осигурени лица през 2018 г. е с 0,37% повече от 2017 г.,
докато средногодишният брой на пенсионерите в страната през 2018 г. намалява с 0,29%.
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II. Общо изпълнение на приходите и разходите в
консолидирания бюджет на ДОО
Основните фискални показатели – приходи, разходи и салдо (излишък/дефицит),
по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване (КБДОО) за периода
2015 – 2018 г. са представени в Табл. 2. и Граф. 1.
Табл. 2 Приходи, разходи и дефицит по бюджета на ДОО за 2015-2018 г. (в хил.лв.)
Показател
2015г.
2016 г.
2017г.
2018г.
Изменение Изменение
(хил.лв.)
спрямо
спрямо
2017 г.
2017 г. (%)
ПРИХОДИ

4 850 025

6 023 047

6 893 353

870 306,2

14,45%

РАЗХОДИ

9 761 899 10 188 001 10 558 598

11 178 879

620 281

5,87%

ДЕФИЦИТ

4 911 874

4 285 526

-

-

5 238 071

4 949 930

4 535 551

Източник: Фискален съвет по данни на НОИ
Граф. 1 Приходи и разходи по бюджета на ДОО за 2015-2018 г. (в хил.лв.)
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Източник: Фискален съвет по данни на НОИ
Oт Табл. 2 се вижда, че през последните четири години се наблюдава тенденция за
нарастване както на приходите, така и на разходите. Дефицитът по бюджета на ДОО за
2018 г. достига най-ниска стойност за последните четири години - 4 285 526 хил. лв.
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Приходите нарастват с 14,5% спрямо 2017г., което се дължи на увеличаването на
осигурителната вноска във фонд Пенсии с 1 п.п. и ръстът на минималния осигурителен
доход за самоосигуряващи се лица, за земеделските стопани. В Доклада за изпълнението
на бюджета на ДОО през 2018 г. е констатирано преизпълнение по отношение на общите
приходи в размер на 321 099 хил. лв., което представлява 3,9 % над заложеното по план.
В структурата на разходите за 2018 г. най-голям дял заемат разходите за пенсии –
9 456 510,2 хил.лв., които нарастват с 4,98% в сравнение с предходната година.

III. Изпълнение на КБДОО спрямо първоначалния
план
Общото

изпълнение

на

планираните

приходи,

разходи

и

трансфери

по

консолидирания бюджет на ДОО за 2018г. е обобщено в Табл. 3 по-долу.
Табл. 3 Изпълнение на КБДОО спрямо ЗБДОО за 2018г., хил. лв.
Показател (хил.лв.)
ЗБДОО
Отчет
Разлика Изпълнение
2018г.
2018г.
лв.
%
ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО
11 067 344
11 186 078
118 734
101,07%
Осигурителни приходи
6 517 626
6 772 400
254 774
103,91%
Осигурителни вноски
6 517 626
6 772 400
254 774
103,91%
Неданъчни приходи
55 693
121 980
66 287
219,02%
Получени трансфери от ЦБ за ДОО
308 781
329 597
20 815
106,74%
Получен допълнителен трансфер
4 186 309
3 958 469 -227 840
94,56%
от ЦБ за покриване на недостига
РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО
11 067 344
11 186 897
119 553
101,08%
Разходи
11 059 944
11 178 879
118 935
101,08%
Пенсии
9 455 866
9 456 510
644
100,01%
Пенсии за сметка на ДОО
9 146 635
9 173 575
26 939
100,29%
Пенсии за сметка на ДБ
307 731
282 316
-25 415
91,74%
Капиталов трансфер за
прехвърл. на пенс. права към
1 500
620
-880
41,31%
пенс. схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ
Социални помощи и
1 490 000
1 612 140
122 140
108,20%
обезщетения
Предоставени трансфери
7 400
8 018
618
108,36%
ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК
0
-819,5
-819,5
Източник: Фискален съвет по данни на НОИ
Съгласно приетия ЗБДОО за 2018г. салдото по консолидирания бюджет на ДОО трябва
да бъде 0, но вместо планирания балансиран бюджет фискалната 2018 г. за държавното
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обществено осигуряване приключва с минимален дефицит в размер на 819,5 хил. лв.
Планираните приходи и разходи са изпълнени съответно в размер на 101,07% и 101,08%.
Приходите от осигурителни вноски покриват почти 60% от разходите на
социалното осигуряване и при тях се наблюдава преизпълнение с 255 млн. лв. (4%). В
резултат на това трансферът от държавния бюджет за покриване на недостига
намалява и за първи път достига стойност под 4 млрд. лв.
Като основни причини за това преизпълнение се посочват нарастването в броя на
осигурените лица за 2018 г. с 4,1 хил. (0,1%) над плана, нарастването на отчетения
осигурителен доход със 17,12 лв. (2%) и преизпълнението с 58 608,8 хил.лв. (31,3%) по
отношение планираните приходи от осигурителни вноски за трудова злополука и
професионална болест.
Значителното преизпълнение

на неданъчните

приходи се дължи на

счетоводното отчитане на акумулирани осигурителни вноски във връзка с
упражняване на правото на избор за промяна на осигуряването от универсален
пенсионен фонд във фонд пенсии.
В разходната част се забелязва изключително точно планиране на разходите за
пенсии, докато при разходите за социални помощи и обезщетения се вижда
преизпълнение с 8% или със 122 млн. лв.
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IV. Изпълнение по бюджетите на фондовете на ДОО
за 2018 г.
Обобщена информация за изпълнението по бюджетите на отделните фондове на
ДОО за 2018 г. е представена в Табл. 4.
Табл. 4 Изпълнение на бюджета на ДОО по фондове за 2018 г.
2018
2018
Разлика, лв.
Изпълнение, %
Показател (хил. лв.)
План

Отчет

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

4 430 014,90
8 351 402,10
-3 921 387,20

4 602 220,70
8 396 085,80
-3 793 865,10

172 205,80
44 683,70
127 522,10

103,89%
100,54%

14 764,20
-18 880,70
33 644,90

102,18%
97,51%

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

676 166,60
757 776,80
-81 610,20

690 930,80
738 896,10
-47 965,30

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

307 731,00
307 745,10
-14,10

307 731,00
282 334,20
25 396,80

0,00
-25 410,90
25 410,90

100,00%
91,74%

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

186 999,60
54 553,50
132 446,10

245 608,40
52 283,10
193 325,30

58 608,80
-2 270,40
60 879,20

131,34%
95,84%

36 687,30
90 440,80
-53 753,50

103,74%
108,33%

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

979 978,20
1 085 166,50
-105 188,30

1 016 665,50
1 175 607,30
-158 941,80

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

Приходната

част

на

271 517,10
280 718,00
9 200,90
103,39%
396 372,40
431 362,70
34 990,30
108,83%
-124 855,30
-150 644,70
-25 789,40
Източник: Фискален съвет по данни на НОИ
фондовете

на

ДОО

е

изпълнена

над

100%,

като

преизпълнението е в рамките на 2-4%, с изключение на фонд «Трудова злополука и
професионална болест», където преизпълнението в относително изражение е 31%. В
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абсолютна сума най-голямо преизпълнение на приходите е отчетено в най-големия фонд,
а именно фонд Пенсии – 172 205,8 хил. лв.
Три от фондовете приключват с икономии в разходната част, като най-голямо
неизпълнение на заложените по план разходи се наблюдава във фонд Пенсии,
несвързани с трудова дейност». Общо спестените разходи по трите фонда възлизат на
46 562 хил. лв. Във фонд «Пенсии» изпълнението е най-близко до предварителния план
(изпълнение 100,54%), като разходите са превишени с 44 683,7 хил. лв.
С най-сериозно превишение на разходите в абсолютна сума е фонд «Общо
заболяване и майчинство» - 90 440,8 хил.лв., което е 8% над очакваното равнище.
Подобно е превишението и на разходите по фонд Безработица, където обаче в абсолютна
сума превишението е по-малко – почти 35 млн. лв.
Всички фондове, без фонд Трудова злополука и професионална болест са планирани
с дефицит и приключват с такъв, като само фонд Пенсии, несвързани с трудова дейност
приключва с излишък. Трите пенсионни фонда и фонд ТЗПБ приключват с по-малки от
заложените дефицити, но фондовете Общо заболяване и майчинство и Безработица
приключват с по-големи от очакваните дефицити.
Фискалният съвет препоръчва да се обърне по-сериозно внимание на
планирането на разходите за социални помощи и обезщетения.
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V. Отчет на приходите и разходите в КБДОО
Приходите по консолидирания бюджет на ДОО (без трансферите) за периода от
2015 до 2018 г. са представени в Табл. 5.
Табл. 5 Сравнение на приходите (без трансферите) по КБДОО за период 2015-2018г.
ПОКАЗАТЕЛ
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
Изменение
2018/2017г.
Постъпили приходи
- общо (хил.лв)
Приходи от
осигурителни
вноски (хил.лв.)
Отчетен среден
осигурителен доход
(лв.)
Неданъчни приходи
(хил.лв) в т.ч.
-

-

-

Приходи
и
доходи
от
собственост
Глоби, санкции,
наказателни
лихви
Други приходи

4 850 025,00

5 238 070,70

6 023 047,00

6 893 353,2

14,45%

4 798 107,40

5 064 900,70

5 914 007,30

6 772 399,8

14,5%

726,4

770,1

821,5

889,9

7,96%

52 872,40

174 227,00

110 087,20

121 979,6

10,8%

5 976,30

6 296,10

6 294,60

6 115,8

-2,84%

18 055,50

22 801,70

26 822,20

22 771,8

-15,1%

28 840,60

145 129,20

76 970,40

93 092,1

20,95%

Източник: Фискален съвет по данни на НОИ

През 2018г. са постъпили 870,3 млн. лв. повече приходи в сравнение с предходната
година. Увеличението е с 14,45%, което се дължи основно на ръста на осигурителните
приходи. Приходите от осигурителни вноски за 2018 г. бележат ръст от 14,5% в
сравнение с предходната година, а неданъчните приходи нарастват с 10%. Средният
осигурителен доход е нараснал с 66 лв. (8%) до 890 лв.
Разходите в КБДОО за периода от 2015 до 2018 г. са представени в Табл. 6.
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Табл. 6 Отчет на разходите в КБДОО
Показател
Разходи за пенсии (хил. лв)
Разходи за социални
помощи и обезщетения
(хил. лв.)
Разходи за програми,
дейности и служби по
социално осигуряване,
подпомагане и заетост
(хил.лв.)

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

Изменение
2018/2017 г.

8 445 512,1

8 736 973,4

9 008 228,1

9 456 510,2

4,98%

1 250 125,2

1 381 315,0

1 473 903,3

1 612 140,4

9,38%

66 241,0

69 702,0

76 459,4

110 138,3

44,05%

Източник: Фискален съвет по данни на НОИ
Разходите за пенсии през 2018г. се увеличават с 5% спрямо предходната година или
с 448 млн. лв. Разходите за социални помощи растат с по-бърз темп годишно – 9,38%.

V. Отчет на трансфера от централния бюджет в
бюджета на ДОО
За отчетната 2018 г. бюджетът на ДОО е получил трансфер от държавния бюджет в
размер на 4 292 306 хил.лв. при първоначално планиран размер от 4 495 090 хил.лв.
Разликата се дължи на:


Допълнителен трансфер от 243,7 хил.лв. по чл. 16 от Закона за военноинвалидите
и военнопострадалите и чл. 4 т.3 от Закона за ветераните от войните;



Намаление с 227 840 хил.лв. на трансфера за покриване на недостига от средства,
поради постъпване на допълнителни приходи от осигурителни вноски.



Допълнителен трансфер от централния бюджет в размер на 3 809,5 хил.лв. за
поети данъци върху доходите на физическите лица, съгласно чл. 161 от ЗПФ;



Допълнителен трансфер от централния бюджет в размер на 51 500,0 хил.лв. за
изплащане на еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. април 2017 г. по
ПМС 47/08.03.2017 г.
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Допълнителен трансфер от централния бюджет в размер на 49 300,0 хил.лв. за
изплащане на еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2017 г.
по ПМС 253/16.11.2017 г.



Получен трансфер в размер 10 390,3 хил.лв. от Сребърния фонд за фонд „Пенсии“.



Получен трансфер в размер 32 507,7 хил.лв. от Сребърния фонд за фонд „Пенсии за
лица по чл. 69“

VI. Обобщение
1. Приходите от осигурителни вноски – 6 772,4 млн. лв. са увеличени спрямо
очакваното за 2018 г. с 3,9%, а спрямо 2017г. – с 14,5%. Този ефект се постига
главно за сметка на увеличението на средния осигурителен доход (с 8,4%),
увеличението с 1 п.п. на осигурителните вноски за фонд Пенсии, докато
нарастването в броя на осигурените лица е минимално (0,37%).
2. Запазва се положителната тенденция от последните няколко години по
отношение на намаляването на трансфера от централния/държавния бюджет
за покриване на недостига от средства за осигурителната система.
3. Продължава приетата политика за увеличаване на общия размер на
средствата, които се отпускат за пенсии. Отчетените общо разходи за пенсии за
2018 г. са 9456,5 млн. лв. Предвидените средства за пенсии са близо 5% повече в
сравнение с изпълнението на разходите за пенсии за 2017 г. Динамиката на
разходите за пенсии по години е показана в табл. 7. и граф. 2.
Табл. 7 Разходи за пенсии по години
Показател
Среден размер
на
всички пенсии (лв.)
Разходи за пенсии
(млн. лв.)
Разходи за пенсии
като дял от БВП
*По ЗБДОО

2014

2015

2016

2017

2018

2018/
2017

308

320

331,6

345,6

364

5,3%

8 084,10

8 381,20

8 680,00

9 007,1

9 456,5

5%

9,7%

9,5%

9,2%

9,1%

8,8%

-3,3%

Източник: Фискален съвет по данни на НОИ
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Граф. 2 Динамика в размера на пенсиите и разходите за пенсии като дял от БВП
370

9,80%

360

9,60%

350

9,40%

340

9,20%

330

9,00%

320

8,80%

310
300

8,60%

290

8,40%

280

Среден размер на
всички пенсии (лв.)
Разходи за пенсии като
дял от БВП (%)

8,20%
2014

2015

2016

2017

2018

Източник: Фискален съвет по данни на НОИ
Трайна е положителната тенденция за увеличаване на средния размер на
пенсиите в номинално изражение. През 2018 г. той достигна до 364 лв., при
среден размер за 2017 г. – 345,6 лв. т.е. нарастване с 5,3 на сто.
Запазва се тенденцията за намаление на дела на разходите за пенсии от БВП
като през 2018 г. той се равнява на 8,8%. За първи път през последните 5 години
отбелязва спад до нива под 9,0 на сто от БВП.
В структурата на разходите на ДОО разходите за пенсии са 84,5%, като разходите
за обезщетения и помощи достигат до 14,4%.
4. Броят на пенсионерите е намалял незначително спрямо 2017г. – с 0,29% и достига
до 2 162,9 хил. души.
5. Брутният и нетният коефициент на заместване на дохода за 2018 г. поддържа
равнище - съответно от 40,9%, и 52,8%.
6. Значително се намалява ефектът на тенденцията за увеличаване на броя на
дните, ползвани за временна неработоспособност поради общо заболяване,
но тази година ръстът е само 2,16% при 21% миналата година. За 2018 г. дните, за
които се изплащат обезщетения, достигат до 20 580,5 хиляди дни. Отчетът
показва отново ръст спрямо заплануваните в ЗБДОО с 17,6%.
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Табл. 8 Временна неработоспособност „Общо заболяване“
Показател
2014
2015
2016
2017
2018
изплатени работни
дни хил. дни
14 469
изплатени средства
хил. лв.
351 591

15 344

16 602

390 822

445 920

20 145

2018/
2017

20 580

2,16%

508 820 556 958
10,3%
Източник: ФС, по данни на НОИ

Значително нарастват средствата, които се отделят за изплащане на обезщетения –
те достигат до 557 млн. лв. и се увеличават спрямо предната година – с 10,3%.
Препоръката на Фискалния съвет относно контрол върху дейността на
болничните листове от страна на НОИ е изпълнена и са предприети мерки за
превантивен контрол върху неправомерни плащания на обезщетения по издадени
болнични листове.

VII. Препоръки
1. Фискалният съвет препоръчва да се обърне по-сериозно внимание на
планирането на разходите за социални помощи и обезщетения с цел да се
минимизират отклоненията между бюджетни и отчетни стойности.
2. Фискалният съвет счита, че в отчета не са представени предложения за
повишаване на ефективността на средствата, с които разполагат фондовете на
ДОО.
3. Фискалният съвет препоръчва във връзка с възможността на право на избор
по чл. 4б от КСО за промяна на осигуряването от УПФ във фонд „Пенсии“ на
ДОО, в доклада относно изпълнението на бюджета на ДОО, НОИ да
предоставя по-подробна информация относно броя на лицата, които са
прехвърлили партидите си и оценка за ефекта върху бъдещите разходи на
фонд „Пенсии“.
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Заключение
Отчетът за изпълнението на бюджета на ДОО за 2018г. е изготвен в
съответствие с изискуемата структура и съдържание, които следват от
Закона за бюджета на ДОО за 2018г. и Кодекса за социално осигуряване.
Получените приходи, извършените разходи, трансферите (получени и
предоставени) от НОИ са отразени в отчета и са в съответствие с
действащото законодателство. С оглед гореизложеното Фискалният съвет
съгласува Отчет за изпълнението на Закона за бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2018 г.

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