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“Бюджетът трябва да е балансиран, хазната да

се попълни, публичният дълг трябва да се

намали, арогантността на бюрокрацията

трябва да се смекчи и контролира… за да не

банкрутира Рим”

Цицерон, 63 г. преди Христа



Какво налага актуализация на бюджета?
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Бюджет 2010 до момента: приходи

Мотиви към проекта на ЗИД на Закона за държавния бюджет за

2010:

В цифри това означава, че приходите за първото тримесечие на 2010 г.

спадат с 19% спрямо същия период на 2009 г.
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Бюджет 2010 до момента: разходи

В същото време…

Разходите нарастват със 17% спрямо същия период на

2009 г. и с 37% спрямо 2008 г.:
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Разходи
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Опасно разхлабване на бюджета!

Ръстът на разходите НЕ се дължи единствено на

договори, сключени от предишното правителство
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Предложението на правителството

за ревизия на бюджет 2010
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По-реалистични приходи

Очакват се по-малко от заложените първоначално

в бюджета приходи: общо -1,9 млрд. лв.:

– ДДС: - 940 млн. лв.

– Акцизи: - 680 млн. лв.

– Корпоративен данък: - 272 млн. лв.

– Мита: - 46 млн. лв.

•Подоходен данък + 40 млн. лв.
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Съкращават се някои разходи

Разходи:

– Текущи: - 500 млн. лв.

– Капиталови: - 150 млн. лв.

Трансфери за:

– Общини: - 140 млн. лв.

– Държавни висши училища: - 77 млн. лв.

– БАН: - 15 млн. лв. 

НО…
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Допълнително харчене

Предвиждат се допълнителни разходи: 

Общо + 1,15 млрд. лв.:
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Равносметка – ревизиран бюджет

спрямо заложеното

В ревизирания бюджет има:

• 1,9 млрд. лв. по-малко приходи спрямо заложеното

• 475 млн. лв. повече разходи

• 220 млн. лв. по-малко трансфери

Общо промяна спрямо заложеното: -2,2 млрд. лв.
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Равносметка – ревизиран бюджет

2010 спрямо 2009

В ревизирания бюджет има:

• 1,4 млрд. лв. по-малко приходи спрямо 2009 

• 850 млн. лв. повече разходи спрямо 2009

• 550 млн. лв. повече трансфери спрямо 2009 

Общо промяна спрямо 2009 (без ЕС): -2,8 млрд. лв. 

Това не е бюджетна дисциплина!
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Какви са сценариите пред България?

Гърция: бюджетен дефицит→ става хроничен→ трупа се дълг→
рейтингът на страната става неинвестиционен… всички виждаме
резултата

Удължаване на кризата, задлъжняване, лоши перспективи, 
обедняване

Естония: съкращаване на разходи и реформи→ избягва се спиралата
на дефицита→ не се трупа дълг… влиза се в еврозоната!

Оптимизъм, инвестиции, по-бързо възстановяване, добри
перспективи, забогатяване

Изводи: 

• дефицитът удължава кризата, 

• стабилността и реформите ускоряват възстановяването!
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Избор пред България

България: тръгва по пътя на дефицита? → първо

са резервите, после идва ред и на дълга? →

инвестиционен рейтинг на границата… неприятен

сценарий!

Пътят на растежа→ стабилност и реформи!
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Алтернативата на ИПИ – разумът на

първо място!
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Нашата философия за бюджетната

политика

• Растежът няма да се породи от харчене на правителството, 
особено за социални плащания, субсидии и подкрепа на
фалирали отрасли и неефективни структури

• Единственият начин да се излезе по-рано от кризата е рязко
намаление на харченето на правителството и фокусиране
върху растежа на икономиката

• Държавният бюджет може и трябва да е балансиран

Гърция харчеше повече от 50% от БВП и това доведе до
фалит.
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Препоръки

• Отказване от всички допълнителни фискални мерки –

спестява допълнителни харчове за 1,15 млрд. лв.

• Разплащането към бизнеса да се направи за сметка на

съкращения, отлагане на големи държавни разходи и

окончателно отказване от други (хеликоптери, зали и

т.н.)
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Препоръки

• Съкращения на разходите на МО с 30% - спестява 267 млн. лв. 

• Съкращения на разходите на всички други министерства и

ведомства с поне 20% - спестява 964 млн. лв. (в т.ч. МВР и

МТСП)

• Съкращения на трансферите – 15% за общините (спестява 339 

млн. лв.), висши училища и БАН (спестява 90 млн. лв.), 20% за

съдебна власт (58 млн. лв.), 20% за НС, БНТ и БНР (32 млн. лв.)

Общо спестени – 1,75 млрд. лв.

Фискалният резерв не се пипа!                 

+ Структурни реформи
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Фискален резерв

Да се ползва за:

• погасяване на държавен дълг

• провеждане на ключови структурни реформи

Да не се ползва за:

• финансиране на правителствени харчове

• инфраструктурни проекти

• рисково инвестиране
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Реформи

• Преразглеждане на функциите на държавата и програмите на министерствата

Задаване на въпроса “Това работа на държавата ли е?”

• Намаление на заетите в администрацията

Реално намаление и е-правителство

• Прекратяване на държавните субсидии

Субсидиране на неефективност води до повече неефективност

• Пенсионна и здравна реформа

Предоставяне на избор, директна връзка между плащане и пенсия/здравни

услуги, подпомагане на малко на брой онеправдани групи

• Реформа във висшето образование и науката

Реална конкуренция, автономия, проектно финансиране

• Приватизация и концесия

Държавата не е добър стопанин

21



22

Пенсионна реформа

• Нуждата от реформа е очевидна

• Два съвета – държавен и независим…

Нашата визия

• Реални спестявания, а не трансфери

• Независимост, личен избор и отговорност

• Стабилност и устойчивост
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Ефекти от разумната бюджетна

политика и реформите

• Стабилност и доверие в икономиката и страната

• Запазване на ниските преки данъци

• Инвестиции и работни места

• По-високи доходи

• По-малко сива икономика

• Реален избор пред всички нас

• По-малко намеса на правителството в живота (и
портфейла) ни
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