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Какво е държавен бюджет?

• Всяка държава изпълнява определени

функции, за което и трябват пари –

прави разходи

• Държавните разходи се финансират от

хората – налагат се данъци

• Държавният бюджет обхваща

приходите и разходи на държавата



България: Консолидирана

фискална програма

Национален бюджет:

• Държавен бюджет (републикански бюджет, 
бюджет на Народното събрание, бюджет на
съдебната власт)

• Бюджетите на ВУЗ, БАН, БНТ и БНР

• Бюджети на социално осигуряване (ДОО и
НЗОК)

• Бюджети на общините

• Извънбюджетни фондове и други сметки

Европейски средства







Публични разходи и БВП (млрд. лв.)
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Разходи по функции

• Администрация

• Отбрана и сигурност

• Образование

• Здравеопазване

• Социално осигуряване, подпомагане и грижи

• Благоустройство и околна среда

• Почивно дело, култура, религиозни дейности

• Икономически дейности и услуги

• Други (лихви)



Задача

Две групи от по 5 човека…

Всяка група разполага с по 100 гроша, 

които представляват бюджета на

дадена държава

За какво ще бъдат похарчени? И защо?



Разходи по функции (26 млрд. лв.)



Разходи по функции (26 млрд. лв.)



Разходи по функции (% от общите)

0%

10%

20%

30%

40%

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

*
20

10
**

Администрация

Отбрана и сигурност

Образование

Здравеопазване

Социално осигуряване,

подпомагане и грижи

Благоустройство и

опазване на околната

среда

Почивно дело, култура,

религиозни дейности

Икономически дейности

и услуги



Бюджет на ИПИ

Фокус върху създаването на богатство, 

не към (пре)разпределението му…

Насочен към реформи и политики, не към

разходи…



Публични разходи и растеж

(The BARS Curve)



Ключови моменти

• Балансиран бюджет

• Ниски данъци за всички

• Никакви преференции и облекчения

• Ниско (обосновано) квазиданъчно бреме

• По-малко държавна намеса

• Разходи за програми (оценка)

• Реформи насочени към хората



Реформи

• Автономност на университетите –

студентски кредити вместо

университетски субсидии

• Премахване монопола на НЗОК, 

конкуренция и свободен избор

• Пенсионни спестявания вместо

пенсионни обещания


