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Макроикономическа рамка
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По-висок от очаквания 
растеж в ЕС

• 2017: По-бърз растеж в ЕС и България 

спрямо очакванията;

• При приемането на бюджет 2017, МФ 

очакваше растеж от 2,5%, а сега – 4%;

• От кризата насам това е рекордно висок 

икономически растеж за България;

• Резултат – огромен излишък в бюджета; 

2,4 млрд. лева до октомври 2017 г.
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Реален ръст на икономиката и 

бюджетен баланс



Бюджетна политика на 
разхищение

• Въпреки очакванията за висок растеж и 

през 2018 г. отново се залага бюджетен 

дефицит (-1,0% от БВП);

• Европейските проекти са само част от 

обяснението – залага се и 0,5% дефицит 

по националния бюджет;

• Излишъкът през 2016 г.  - изцяло заради 

европейските фондове (където има 

излишък от над 2,2 млрд. лева); всъщност 

2016 г. приключи с дефицит от 0,8% по 

националния бюджет.
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Пристрастеност към 
дефицитите?

• От 2009 г. насам – дефицити; 

• Изчистването на дефицита (т.нар. 
консолидация) постоянно се измества 
напред във времето, но никога не се 
случва;

• ЕК системно препоръчва излишъци при 
растеж на икономиката, дефицити 
при спад;

• Колко голям растеж се чака, за да се 
заложи излишък или поне балансиран 
бюджет?
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Някои наблюдения върху 

проектобюджета на 

правителството
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Разходи по функции по 
КФП

2017 / Програма

(млн. лв.)

2018 / Проект

(млн. лв.)

Изменение 

(млн. лв.)

Изменение 

(%)

Администрация (държавни служби) 2 166 2 475 308 14,2%

Отбрана и сигурност 4 168 4 449 282 6,8%

Образование 3 350 3 840 490 14,6%

Здравеопазване 4 227 4 712 485 11,5%

Пенсии, социални помощи и обезщетения 12 328 13 071 743 6,0%

Благоустройство и околна среда 2 374 2 338 -36 -1,5%

Икономически дейности и услуги 5 718 5 924 206 3,6%

Култура и спорт 621 659 39 6,2%

Лихви (по стари дългове) 827 722 -104 -12,6%

Вноска в ЕС 993 1 134 141 14,2%

ОБЩО 36 770 39 324 2 554 6,9%



Дискреционни мерки

Разходни дискреционни мерки - проектобюджет на МС 

(2018 година; млн. лв.)

Приходни дискреционни мерки - проектобюджет на МС 

(2018 година; млн. лв.)

Увеличаване на заплатите в бюджетната сфера 542,1
Приходи от ДДФЛ и осигурителни вноски от 

увеличаване на заплатите в бюджетния сектор
115,1

Изменение на МРЗ (510 лв.) 122,8
Приходи от ДДФЛ и осигурителни вноски от 

промяна на МРЗ
14,5

Пенсионна политика - увеличение на 

минималната пенсия 
282,0

Изменение на осигурителната вноска за фонд 

„Пенсии“ на ДОО 
235,9

Разходи на бюджетните организации, свързани 

с увеличението на осигурителните вноски
22,7

Изменение на минималните осигурителни 

доходи (административно)
108,2

Увеличение на 1) ГМД и 2) обезщетение за 

отглеждане на малко дете
78,6

Увеличение на акциза на цигарите (минимум 

177 лв. на 1000 къса към 01.01.2018 г.)
90,0

Повече разходи за здравни вноски от бюджета 

(промяна в осигурителния доход)
40,7

Ефект върху приходите от ДДС от 

повишаването на акцизните ставки на цигарите 
18,0

Ефект от промените по отношение на 

паричните обезщетения за безработица 
-79,0 Приходи от избор на осигуряване 12,0

Общо - разходни мерки 1 009,9 Общо - приходни мерки 593,7

Увеличени заплати – 664,9 млн. 
лв. (129,6 млн. се връщат като 
данъци)

По-високи данъци:      452,1 млн. 
лв. (акциз върху цигарите и 
осигуровки)
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Алтернативен бюджет 2018 г.
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Бюджетната политика до 
момента

• Разходите растат независимо от 

развитието на икономиката;

• По време на криза бюджетните приходи 

спадат с около 6% от БВП;

• Бюджетната консолидация се дължи 

само на приходната част.
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КФП 2007-2020 г., млн. лв.
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Фискален резерв, % от БВП
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Алтернативен бюджет на 
ИПИ

• Намаляване на данъци;

• Намаление на разходи;

• По-ефективни разходи –

административна реформа; 

• Премахване на квази буфери –

капиталови разходи;

• Създаване на реални буфери –

бюджетен излишък!

14



КФП 2018 г. – Проект и 
Алтернативен бюджет

Проект 
2018

ИПИ
2018

Общо приходи, млн. лв. 38 223,9 36 914,6

% от БВП 36,2% 35,0%

Общо разходи и Вноска в бюджета 
на ЕС, млн. лв.

39 323,9 35 754,9

% от БВП 37,2% 33,9%

Бюджетно салдо, млн. лв. -1 100,0 1 159,7

% от БВП -1,0% 1,1%



Приходни мерки (1)

• Премахване на данъци:

o върху дивидентите (-70 млн. лв.);

o върху лихвите (–35 млн. лв.);

o върху застрахователните премии 
(–36 млн. лв.); 

• Намаляване на данъка за ЕТ от 15% на 10% 
(-58 млн. лв.);

• Намаляване на приходите от такси 
(–217 млн. лв.);

• Намаляване на приходите от концесии:

o Надценени постъпления от летище 
“София”.
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Приходни мерки (2)

• Премахване на данъчни преференции:

o Намален ДДС за туризъм (9%) 
(+120 млн. лв.);

oОтстъпване на 60% от КПО за 
земеделски производители 
(+36 млн. лв.);

o 0% КПО за ваучери за храна 
(+26 млн. лв.);

o 0% КПО за компании в общини с висока 
безработица (+10 млн. лв.).
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Осигурителни промени

• Замразяване на увеличението на 
пенсионните осигуровки (–236 млн. лв.);

• Замразяване на МОД и МРЗ 
(–123 млн. лв.);

• Отпадане на възможността за 
прехвърляне на лични пенсионни 
средства към НОИ (–12 млн. лв.);

• Здравна реформа чрез прехвърляне на 2 
пр.п. в частен здравен фонд 
(–639 млн. лв.).
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Разходни мерки

• Административна реформа 

(-637 млн. лв.):

o Ефективни услуги;

oСъкратен щат;

o По-високи заплати;

• Намаляване на капиталовите разходи до 

реалистичните им нива (–1200 млн. лв.);

• Реална реформа в пенсионното и 

здравното осигуряване, а не кръпки. 
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Ефекти от алтернативния
бюджет на ИПИ

• Стабилни публични финанси и създаване 

на буфер срещу бъдещи кризи;

• По-малко популизъм и безконтролни 

харчове;

• Предвидимост и подобряване на средата 

за инвестиции;

• Създаване на условия за провеждане на 

дълго отлаганите реформи.
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Фокус - образование
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Финансиране на 
училищното образование

• Финансиране чрез единните разходни 

стандарти, които формират размера на 

държавната субсидия;

• Стандартите – според специализацията 

на училищата, географско 

разположение и други;

• През бюджета на общините, с 

възможности за приоритизиране на 

училища с проблеми.
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• Създаване на погрешни стимули за 

задържане на ученици на всяка цена;

• Въпреки това отпадането от училище 

остава ключов проблем;

• Разлики между субсидията за различните 

ученици; диспропорции между регионите 

и специалностите;

• Липса на връзка с резултатите от 

образователния процес.
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Последици от прилагането на 

финансовия модел в момента
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Резултатите на учениците по 

общини
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Резултати на учениците и 

размер на училището



Най-новите реформи

• Увеличение на заплатите на учителите –

добре дошло, но недостатъчно;

• Разходни стандарти за училище и паралелка 

– продължаване на механичното броене;

• Обвързване на професионалното 

образование с пазара на труда  - неясни 

мерки;

• Оптимизация на мрежата и повече 

средищни училища – но: риск от прекалено 

много защитени училища.
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Предложенията на ИПИ за 
реформа

• Възможно най-скоро утвърждаване и 

изпитване на модел за оценка на качеството и 

обвързване на част от субсидията с него;

• Закриване на училищата с най-слаби 

резултати и увеличаване на средищните 

училища;

• Повече стимули за учителите, които постигат 

високи резултати;

• Въвеждане на пълноценно дуално 

образование и ранно кариерно ориентиране;

• Освобождаване на учебните програми.
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