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ИНСТИТУТ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА



Ситуацията с бюджета в момента

• Фиксацията върху прогнозите на приходите/макро прогнозите

• Точните прогнози са фикция, но не бива да се тривиализира прогнозирането
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Разходите – в режим на свободно падане

16 предложения с пряк бюджетен ефект от над 5% от БВП за 2023 г. 
между първо и второ четене на „удължителния“ закон за бюджета:

 МРЗ 850 лв. или 50% от средната за страната

 Помощ за отглеждане на дете до 2 г. 850 лв. 

 Повишение на максималния осигурителен доход до 4200 лв.

 Две актуализации на пенсиите/Промяна в швейцарското правило

 Трудовите доходи на хора под 26-годишна възраст, както и лица с доходи под линията на бедност, да не се 
облагат с данък

 Освобождаване на максималния размер на пенсиите

 Право на преходни остатъци по държавно делегираните дейности за общините

 2 вместо 3 дни  болничен да плаща бизнесът

 Фиксиране на заплатите на учителите и на лекарите на 125% от средната за страната

 Увеличаване на данъчното облекчение за деца и за деца с увреждания

 Увеличаване на ваучерите за храна до 25% от средната заплата

 Намалена ставка на ДДС от 9% за ресторантьорите и кетъринг

 Промяна на вноските във фонд «СелС»

 Данък печалба за малките и микрофирмите от 5%



Промяна в парадигмата на фискалното 
управление

1) Размиване на 
границата между 
законодателна и 

изпълнителна власт

2) Концентрация върху 
разходите (нещо 

конкретно), а не върху 
приходите (нещо 

имагинерно)

3) Липсва ясна 
отговорност за 

фискалния резултат 
(дефицит/излишък)

Фискалното 
управление

губи смисъл?



Safe mode на фискалното управление – има ли 
такъв?

Фискалните правила (закон за публичните финанси, глава II)

Средносрочната бюджетна цел: 

• до 0,5% от БВП структурен дефицит; 

• баланс на салдото на начислена 
основа; 

• баланс на касовото салдо,

но се допуска по изключение структурен 
дефицит до 1%, дефицит до 3% на начислена 
основа, дефицит до 2% на касова основа.

Годишните правила: 

1) Дефицит до 3% от БВП (2% на 
касовия дефицит)

2) Дълг до 60% от БВП

3) Разходи по КФП до 40% от БВП

4) Ръст на разходите по-малък от 
референтния растеж на 
потенциалния БВП



Нормализация – предложения за реформи

(1) Съпътстващите реформи за членство в еврозоната

(2) Фискална децентрализация: 2% от подоходния данък да остава 
при общините

(3) Изпълнение на реформите и стартиране на инвестиционните 
проекти, включени в Националния план за възстановяване и 
устойчивост

(3.1.) Реформа в правосъдието!


