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изх. № 14/28.01.2016 г. 

 
ДО 
Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

 

Относно: Становище на Институт за пазарна икономика относно Проект на Закон за 
изменение и допълнение на Закона за публичните финанси 

 

 

Уважаеми г-н Горанов, 

 

 Обезпокоени сме, че в рамките на 2014 и 2015 г. новите фискални правила, въведени с 
новия Закон за публичните финанси от 2014 г. бяха нарушавани системно, а именно: 

 Нарушено бе правилото за бюджетния дефицит по консолидираната фискална 
програма на касова основа да не надвишава 2% от БВП (чл. 27, ал. 4 от ЗПФ) - 
правилото беше нарушено през 2014 и 2015 година с дефицит на косова основа 
съответно 3,7% (2014) и 2,9% (2015); 

 Нарушено бе правилото за бюджетния дефицит по европейската методология 
да не надвишава 3% от БВП (чл. 25, ал. 2 от ЗПФ) - правилото беше нарушено 
през 2014 година с отчетен дефицит на начислена основа от 5,8%; 

 Нарушено бе правилото за средносрочната бюджетна цел за структурния 
дефицит да не надвишава 0,5% от БВП и съответно 1% при държавен дълг под 
40% от БВП (чл. 23, ал. 1 от ЗПФ) - правилото е системно нарушавано, като 
структурното бюджетно салдо се оценява на -2,6% от БВП през 2014 г., -2,7% от 
БВП през 2015 г. и -1,6% от БВП през 2016 г.  
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Тези три основни фискални правила са системно пренебрегвани от приемането на ЗПФ. 
Прави впечатление, че най-категоричното правило е по чл. 27, тоест правилото за 
бюджетния дефицит на касова основа, тъй като то може да се следи най-
непосредствено, не предполага някакви методологически особености и тълкования и 
отговаря на начина по който се изготвя и отчита държавният бюджет в страната.  

 

В началото на 2016 г. на обществено обсъждане са подложени промени в ЗПФ, които в 
голямата си част касаят бюджетите на общините, но някак си между другото се 
предлагат и сериозни промени в някои от изложените по-горе фискални правила. След 
две години, в които фискалните правила не бяха спазени, сега се предлага тяхната 
промяна, което е изключително лош сигнал за способностите на държавата да 
провежда предвидима и устойчива фискална политика.  

 

Две от предложените промени, според нас, са изключително притеснителни: 

 Предлага се премахването на досегашното изискване касовият дефицит на 
консолидирана основа да не надвишава 2% от БВП за съответната година (в чл. 
27, ал. 4).  

Това правило се различава от правилото за дефицит на начислена основа да е не по-
висок от 3% от БВП, което е залегнало в Маастрихтските критерии и на практика е най-
важното за фискалната политика на страната - именно на касова основа се планира и 
отчита държавният бюджет. Липсата на редовна отчетност на начислена основа 
означава, че без това правило обществото и бизнеса ще са на сляпо за спазването на 
фискалните правила в рамките на годината;  

 Предлага се по-гъвкаво правило за структурния дефицит и конкретно в 
разписанията за т. нар. "временно отклонение".  

В момента е позволено временно отклонение от правилото за структурния дефицит 
„при провеждането на значителни структурни реформи с голямо въздействие върху 
фискалната устойчивост” и при условие, че това не надвишава ограничението за 3% 
бюджетен дефицит на начислена основа ((чл. 24, ал. 2). Новото предложение е 
подобно отклонение от средносрочната структурна цел да се допуска при 
„провеждането на значителни структурни реформи или еквивалентни на тях 
инвестиционни проекти с положителен ефект върху фискалната устойчивост в 
дългосрочен план”. Последното повдига много въпросителни около възможностите на 
правителството да изпуска бюджетната дисциплина, като прави неясно дефинирани 
публични инвестиции и влиза в силно дискусионен въпрос за ефекта на тези 
инвестиции върху дългосрочната фискална устойчивост.  

 

Така предложените промени в ЗПФ са изненадващи за нас - бързо и неаргументирано 
предложени само две години след влизането в сила на новия закон, както и вредни на 
фона на опита от последните години - дават възможност за ново разпускане на 
бюджетната дисциплина. Премахва се най-важното за България правило за касовия 
дефицит и се отваря недобре дефинира възможност за изпускане на структурния 
дефицит, който бива аргументиран с инвестиционни разходи, които през последните 
години се доказаха като изключително полемични.  
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С настоящето писмо изразяваме становището на Института за пазарна икономика 
предложените промени в Закона за публичните финанси да се ограничат единствено 
до промени относно бюджетите на общините (след широка дискусия) и да оставят 
настрана предложенията за промени във фискалните правила, които се отнасят до 
консолидираното фискално салдо и държавния бюджет. Правилата за бюджетния 
дефицит на касова основа и за отклоненията от структурния дефицит следва да 
останат в досегашния си вид, като целта трябва да е тяхното спазване (нещо, което за 
съжаление до момента не се е случвало).  

 

 

С уважение, 

 

Светла Костадинова 

Изпълнителен директор, ИПИ 
 
 
 

 
------------------------------------------- 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени 

организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт за пазарна икономика и 

при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 

становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на 

Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България. 

Проектът „Активно гражданство и добро управление в борба с бедността” се финансира в рамките 

на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009-2014 г. 
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