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АЛТЕРНАТИВЕН БЮДЖЕТ с НИСКИ ДАНЪЦИ  

за 2011 ГОДИНА 
Резюме 

 

18 октомври 2010  

 

Алтернативният бюджет на ИПИ се прави за осма поредна година. Целта ни е да покажем, че е 
възможна алтернативна бюджетна политика, която залага на ниски данъци, балансиран бюджет и 
смели реформи.  

Бюджет 2010 е с прекомерен дефицит и затова разумен бюджет за 2011 г. е възможен единствено с 
правенето на реформи. Позицията на ИПИ е, че не трябва да се отлагат мерките за постигане на 
повече ефективност на държавните разходи при повече свобода на гражданите: 

• 20% свиване на разходите на държавните органи, министерства и ведомства – ще насърчи 
реални промени във всяко ведомство; 

• Държавните служители, полицаите и военните да плащат сами осигуровките си – 
правилата на пазара на труда трябва да са еднакви за всички, независимо дали работят в 
частния или обществения сектор; 

• Свобода за общините – повече свобода на местната власт за собствени приходи и 
премахване на ограниченията за определени политики; 

• Свобода за висшите училища и БАН – трябва да се даде свобода на висшите училища да 
провеждат своя политика, в т.ч. по отношение на таксите и броя на студентите. Висшите 
училища трябва да зависят (в т.ч. и финансово) във все по-голяма степен от търсещите 
знание (студентите), а не от държавните трансфери; 

• Свобода за БНТ и БНР – отпадане на ограниченията за реклама и възможност за собствени 
приходи. Подобна политика не само че няма да ощети посочените медии, а ще им даде 
възможност да разплатят дълговете си и да се развиват без да зависи от държавния 
бюджет; 

• Премахване на националните доплащания в земеделието – земеделците получават стотици 
милиони от ЕС и натоварването на бюджета с допълнително национални доплащания е 
неоправдано; 

• Силно ограничаване на субсидията за ж.п. транспорта – държавата налива почти половин 
милиард лева на година и гарантира дълг за над 700 млн. лв., а насреща не получава 
никакви индикации за промяна. Железниците трябва да се ориентират повече към 
клиентите си и по-малко към държавния бюджет; 



2 

 

• Приватизация и концесия – осигуряват приходи за бюджета, повече конкуренция в сектора 
и премахване на корупцията. 

 

Алтернативният бюджет 2011 залага и на данъчната реформа: 

• намаление на осигуровките спрямо очакваното повишение с 5 процентни пункта (здравна 
осигуровка – с 2 процентни пункта, осигуровката за пенсия – с 3 процентни пункта) 

• премахване на данък дивидент (сега 5%) 

• намаляване на данъка върху едноличните търговци до 10% (сега 15%) 

• отмяна на данъчните преференции за земеделските производители, ваучерите за храна, 
моряците и преференциалната ставка на ДДС за туризма.  

Ефектът от по-ниските данъци и отмяната на данъчните преференции се компенсира и не тежи да 
бюджета.  

 

Предложените реформи гарантират балансиран бюджет, но и възможност за реформи в здравето и 
пенсиите: 

• Здравна реформа – премахване на монопола на НЗОК; намаляване на здравната вноска до 
6 %, които да отиват в избран от осигурения частен здравен фонд; резервът за здраве във 
фискалния резерв спира да се попълва от вноски, но не се и харчи, а служи като гарант на 
реформата; всички пари отиват за здраве и са далеч от ръцете на политиците; на практика 
здравето излиза от консолидираният бюджет на държавата. 

• Пенсионна реформа – поетапно изоставяне на солидарния модел и преминаване към 
лични пенсионни сметки; намаляване на пенсионната вноска към държавата с 3 процентни 
пункта и повишаване на вноската към лична сметка с два процентни пункта; ограничаване 
на ранното пенсиониране и преразглеждане на всички инвалидни пенсии. 

Предложенията в Алтернативен бюджет за 2011 година водят до повече избор и лична 
отговорност, по-висока ефективност на държавните разходи.  

Тази политика ще върне доверието в публичния сектор и в икономиката, което означава повече 
чуждестранни инвестиции, по-висок растеж, по-малък сив сектор, по-малко безработица и по-
ниски лихви за гражданите и бизнеса. Всичко това – постигнато не с безумни административни 
мерки (като затвор за неплащане на осигуровки и регулиране на лихвите), а чрез разумна фискална 
политика.  

За да се гарантира подобна политика предлагаме и въвеждането на фискален борд, който да 
бетонира постигнатия балансиран бюджет и да обуздае популисткото прахосване на държавни 
средства.  
 

Проектобюджет 2011 и алтернативен бюджет на ИПИ 

 
 

Презентацията  е достъпна на  
страницата на ИПИ – www.ime.bg. 
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