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Философия на средносрочните 
икономически меркиI

В следващите години най-голямо-
то предизвикателство пред Бъл-
гария ще бъде икономическото 
възстановяване от пандемията 
от КОВИД-19. 

Малка и отворена икономика 
като нашата е в голяма зависи-
мост от международната сто-
панска конюнктура, но има неща, 
които можем и трябва да напра-
вим сами. 

Ако сме проактивни, гъвкави и 
създаваме добра среда за предпри-
емачите у нас, ще съумеем да по-
вишим както благосъстоянието 
на нацията ни, така и да подси-
гурим достатъчно стабилно и 
адекватно финансиране на соци-
алните ни системи. 

В условията на кризата има две 

възможности за действие. 

Първият вариант е държавата да 
измести предприемачите в про-
цеса на създаване и разпределяне 
на блага, което значи неефектив-
ност и задлъжняване. 

В исторически план това вина-
ги води до вдигане на данъците и 
задълбочаване на негативите от 
финансово-икономическите кри-
зи. 

Вторият вариант е държавата 
да създаде добра и конкурентна 
среда за предприемачество и про-
изводство. 

Увеличеното благосъстояние, 
растеж и доходи да не просто ще 
изведат от кризата, а ще ни по-
ставят на световната икономи-
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ческа карта като остров на ста-
билност и прогнозируемост. И 
като предпочитана дестинация 
за инвестиции и културни парт-
ньорства. 

Държавата (като представител 
на хората в нея) е силна, когато 
разполага с икономическа незави-
симост и значително влияние в 
международните отношения. 

Когато знае мястото и целите 
си, но има и ресурса да ги отстоя-
ва и защитава. 

Когато познава общия европей-
ски път за развитие и „правилата 
на играта“, но следва оптимална 
траектория и намира точната 
си роля в тях, за да  подобри ико-
номическата ефективност и бла-
госъстоянието на хората. 

Когато допринася за формулира-
нето на европейска идентичност 
и цели, които не позволяват от-
ношение към хора и държави като 
„второ качество“ или просто пе-
риферия. 

За доброто на Родината ни тряб-
ва да поемем по пътя на икономи-
ческата свобода, който може ус-
ловно да бъде наречен 

„Стратегия за дългосрочен ус-
корен растеж и конкурентос-
пособност на България“.

Основните стълбове, на които 
почива тази визия са: 

Безусловна защита на частна-
та собственост; 

Равнопоставеност на българ-
ските граждани пред закона, 

Децентрализация;

Ниски нива на данъчно облага-
не;

Ефективност и мотивация на 
публичния сектор и държавна-
та администрация;

Електронизиране и постигане 
на прозрачност на публични ус-
луги и дейности;

Гъвкавост на пазара на труда;

Повече лична отговорност и 
алтернатива в социалната, 
здравната и образователната 
сфери. 

Фокусът е върху предлагането, 
осигуряване на оптимални усло-
вия за инвестиции, производство, 
повишаване на ефективността и 
добавената стойност, като из-
точник за трайно ускоряване на 
растежа и повишаване на доходи-
те. 



5Съвет по икономически и публични политики / 2021

II Ефективност на 
публичната сфера

Така както българските гражда-
ни и предприемачи са силно за-
сегнати от кризата и трябва да 
правят повече с по-малко ресурс, 
така и държавата трябва да про-
яви солидарност. 

Това се изразява в орязване на 
неефективни разходи и програми, 
както и в спирането на ДДС изма-
мите, на точенето на клинични 
пътеки, на  „течове“ в системите 
за ТЕЛК, на политическите на-
значения и неефективни проек-
ти със съмнителна обществена 
стойност (включително и с по-
дозрения за корупция) и други. 

Дори и идеологът на левия ико-
номически интервенционизъм 
Джон Мейнард Кейнс твърди, че 
повече от 25 процента от БВП 
преразпределение от бюджета 
представляват проблем за иконо-

мическото развитие на стопанс-
товото. 

Днес държавата облага и харчи 
повече от 40% от създаденото 
в икономиката ни за годината. 
Аргументът, че други „развити“ 
икономики като Франция или 
скандинавските минават 60% е 
подвеждащ. 

Докато са натрупвали благосъс-
тояние, нивата на данъчна те-
жест са били изключително ни-
ски. 

Днес всички те имат щедри и 
неефективни социални системи, 
а Франция премина границата от 
120 процента дълг към произве-
деното в икономиката, което на 
практика означава неплатежос-
пособност. 
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Мързелът и социалният пара-
зитизъм са пагубни за едно об-
щество, а толерирането по-
средством социални харчове  е 
национално безотговорно. 

С по-малко държавно присъст-
вие в икономиката и с постигане 
на ускорен растеж, приходите в 
хазната не просто няма да са дра-
матично по-малко, но дори от-
носително ще се покачат, заради 
новосъздадените възможности.  
 
Процесът по рационализиране и 
съкращаване на разходи логично 
ще бъде последван от намаляване 
на ненужни и вредни данъци и оси-
гуровки, което ще даде стимул за 
повече вътрешни и външни ин-
вестиции, респективно растеж. 

Освен това ще увеличи и конку-
рентоспособността на между-
народната арена, където заради 
данъчни и административни те-
жести големите икономики загу-
биха конкурентните си предим-
ства. 

Такъв тип подход е тестван ус-
пешно в Швеция при тежката 
криза през 90-те години на ми-
налия век, както и Латвия и дру-
ги страни при Голямата Рецесия 
от 2007-2009г. и се приема за “въ-
трешна девалвация”, която га-
рантира стабилност на валут-
ния борд и фиксирания валутен 
курс, и същевременно подобрява 
конкурентната позиция на стра-

ната. 

България е с относително него-
ляма икономика, но това в иконо-
мически и дипломатически план 
дава и предимство – гъвкавост. С 
ясна икономическа визия за това 
кое е добро и кое не, страната ни 
може бързо да постигне заложе-
ните цели и растеж, изпревар-
вайки дори мощни като ресурс 
и тежест в международен план 
държави.

Важното е да се постигне устой-
чив модел на финансиране и функ-
циониране на публичния сектор, 
който в първоначалния период от 
време ще изисква отделянето на 
средства за провеждане на рефор-
мите, което не позволява рязко и 
незабавно намаление на прераз-
пределението. 

Освободените средства от оп-
тимизирането на разходите ще 
бъдат използвани за финансиране 
на реформите, а техният успех 
и увеличената ефективност ще 
позволят намаление на прераз-
пределението на следващ етап.т

*ППД концепция (процедура при 
прекомерен дефицит)

*Източник: Statistics | Eurostat (europa.eu)

*Източник: Statistics | Eurostat (europa.eu)
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*Източник: Eurostat - Daтta Explorer (europa.eu)

Графика 1. Разходи на сектор “Държавно управление” (годишни 
данни / процент от БВП)

Графика 2. Брутен държавен дълг към БВП (консолидирани-годишни 
данни / процент)

*Източник: Statistics | Eurostat (europa.eu)

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_10a_exp&lang=en
*Източник: Statistics | Eurostat (europa.eu)
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Предложения:
 
• Всички мерки изискват реална и 
ефективна дигитализация и елек-
тронно управление.
• Извършване на реален функцио-
нален анализ на администраци-
ята за отпадане на публични ус-
луги и дейности, чието време е 
отминало. Този анализ трябва да 
се съчетае с визията за модерна, 
образована и гъвкава администра-
ция, която работи в дигитална 
среда и предлага публични услуги, 
които са с ясен алгоритъм и авто-
матизация, които ограничават 
евентуална субективна намеса. 
• Реалната дигитализация и оп-
тимизация на публичните услуги 
и дейности предполага редуцира-
не на броя на заетите в държав-
ната администрация, които да 
получават по-сериозно и достой-
но заплащане след преизчисляване 
на новите възможности за увели-
чение. Това ще повиши тяхната 
професионална мотивация и ще 
запази и привлече по-качествени 
кадри в публичната сфера. Този 
процес е поетапен и се съчетава 
с изграждане на работеща иконо-
мика, която да предложи работни 
места на освободените държавни 
служители.
• Прозрачност на обществените 
поръчки, чрез електронни тър-
гове и строго дефинирани крите-
рии за качество
• Въвеждане на принципите на 
споделената икономика в държав-
ната администрация. Централи-

зиране на редица общи админи-
стративни дейности и разходи, 
които да бъдат извършвани от 
Единна агенция по разходите. 
• Създаване на Агенция за управле-
ние на държавната собственост, 
която включва сграден фонд, 
имоти, почивни станции, авто-
мобилен парк и др. Към момента 
липсва централизирана информа-
ция за държавната собственост, 
което намалява ефективността.  
• Предходните две мерки поз-
воляват министерства и други 
държавни институции да се фо-
кусират върху правенето на по-
литики, като спрат да се зани-
мават с постоянни ремонти на 
сгради, покупка на автомобили, 
снабдяване с консумативи, тоа-
летна хартия, канцеларски ма-
териали, самолетни билети и др. 
• Въвеждане на принципите на 
капиталовото бюджетиране 
при планирането, възлагането, 
реализирането и осигуряване-
то на дългосрочна устойчивост 
на по-значителните капитало-
ви разходи (например, свързани с 
големи инфраструктурни про-
екти). Взаимно допълване на на-
ционална капиталова програма, 
средства от европейските фон-
дове и публично-частно парт-
ньорство. Финансирането да е 
обвързано с постигането на кон-
кретни индикатори. 
• Дискусия относно статута на 
Агенция пътна инфраструкту-
ра. Създаване на единен регистър 
на пътищата в България. Остой-
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ностяване на пътищата, амор-
тизирането им, разходите за 
поддържане, с цел осигуряване на 
устойчив модел на финансиране. 
• Ускоряване на изграждането 
на модерна железопътна инфра-
структура, включително ин-
термодални терминали, която 
позволява дигитализация на упра-
влението на процесите в нея. 
Това ще повиши ефективността 
и ще изведе развитието на този 
най-екологичен тип транспорт 
на ново ниво, което ще се отрази 
и на икономическия растеж. 

Очаквани резултати: 

Поетапно намаляване на разхо-
дите на държавата като дял от 

БВП в следващите 5-10 години  - 
от 40 на 32 на сто. Модел за ниски 
нива на преразпределение е иконо-
мическото чудо Сингапур, където 
дори в условия на криза и държав-
на намеса те не минават 28-29 
процента. Ирландия е пример в ЕС 
за страна с нисък дял на прераз-
пределението през БВП в размер 
на около 25%. По-дългият период 
за намаляване на преразпределе-
нието се налага от факта, че в 
началото реформите са скъпи и 
трябва да бъдат финансирани без 
да водят до големи дефицити. На 
следващ етап резултатите от 
тях и повишената ефективност 
ще позволят намаление на про-
цента на преразпределение. 

Графика 3. Бюджетен дефицит/излишък към БВП (годишни данни / 
процент)

*Източник: Statistics | Eurostat (europa.eu)

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gov_10dd_edpt1/default/table?lang=en
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III Ниска данъчно-осигурителна тежест 
и гъвкавост на пазара на труда

Малките и средни предприятия 
са много важни за развитието 
на българската икономика. Тези 
сегменти на икономиката ге-
нерират кумулативно 75% от 
заетостта и 60% от брутния 
вътрешен продукт. Именно по-
ради тази причина цялата зако-
нодателна и изпълнителна власт 
трябва приоритетно да подпо-
мага регулаторно и администра-
тивно тяхната оперативна дей-
ност. 

Гъвкавостта на пазара на труда 
е едно от необходимите условия 
за ефективно функциониране на 
валутния борд в България, както 
и за приемането на еврото като 
официална валута и участието 
в еврозоната като паричен съюз. 
Последното е хубаво да се случи, 
когато сме сигурни, че българска-

та икономика и граждани са добре 
подготвени за това. 
В условията на криза рязко спа-
дат приходите на домакинства, 
фирми, общини и държава. Гъв-
кавото намаляване на разходи и 
запазване на марж на печалба за 
предприемачите е от ключово 
значение за бързото излизане от 
кризата. Досега всички мерки са 
насочени към запазване на „ра-
ботни места“. Работни места 
обаче има само когато има пред-
приемачи, които инвестират и 
очакват възвръщаемост на ин-
вестираните от тях средства. 
Единственият начин за излизане 
от икономическата криза е да се 
създадат нови спестявания и ин-
вестиции, които да валидират 
вече направените разходи и да да-
дат възможност за нов бизнес и 
производство. 
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В този смисъл препоръчваме:

• Нулев данък за печалбата, която 
бизнесът реши да реинвестира 
обратно. Мярката е използвана 
изключително успешно в Есто-
ния и дава силен данъчен стимул 
да се генерира вътрешно-фирмен 
растеж с полза за цялото обще-
ство като по-голям обем про-
дукция и по-ниски крайни цени за 
крайните потребители
• Постигане на по-голяма гъв-
кавост и по-прости правила за 
наемане и освобождаване на ра-
ботници в Кодекса на труда. Съ-
образяване на нормативната 
уредба с необходимостта от ра-
бота от дистанция, както и раз-
витие на концепцията за споде-
лено работно място. 
• Стимулиране на срочните до-
говори и почасовото заплащане 
като инструменти за по-голяма 
гъвкавост на пазара на труда.
• Отпадане на данък дивидент 
от 5 на сто – безсмислено е в си-
туация на недостатъчни ин-
вестиции да се облага двойно пе-
чалбата. В икономиката печалба 
имат само бизнеси, които са ус-
пели да добавят стойност за об-
ществото. Сега се плаща веднъж 
корпоративен данък печалба и 
втори път данък дивидент  при 
разпределянето на тази печалба. 
• Същото се отнася и за нама-
лението на данъка върху ЕТ (ед-
ноличните търговци) от 15% на 
10%, за да се даде възможност за 
разгръщане на предприемаческа-

та им инициатива, без излишна 
данъчна тежест. Големите ком-
пании имат по-сериозни буфери 
за преодоляване на проблемите, 
породени от правителствените 
мерки за ограничаване на панде-
мията от COVID-19, но това не 
е характерно за малките. Ефек-
тите от подобна мярка няма да 
имат сериозни количествени из-
мерения, но ще внесат стимул за 
изсветляване на приходи и пови-
шаване на събираемостта. Нама-
ляването на данъчната тежест 
ще е предпоставка за по-сериозна 
бизнес активност и потребле-
ние, което е важно за по-бързото 
излизане от кризата, в която се 
намираме.
• Ускорена данъчна амортизация 
за инвестициите в машини, обо-
рудване  и технологии -  относи-
телният дял на инвестициите 
(капиталообразуване) в БВП спа-
да от 31.5% през 2008 г. на 19.3% 
през 2019 г., наблюдава се изоста-
ване в темповете на обновяване 
на машините и съоръженията, 
средният относителен дял на 
най-съвременни и технологич-
ни машини и оборудване е сред 
най-ниските  в ЕС. Решаването 
на тези проблеми ще доведе до 
увеличение на производителнос-
тта, която е най-ниска в ЕС, ще 
концентрира усилията към ком-
пании, които използват нови ди-
гитални технологии, като ще 
съдейства за превръщане на Бъл-
гария в развит технологичен цен-
тър на Балканите.



12 Съвет по икономически и публични политики / 2021

• Анализ на приходите, генери-
рани от т.нар. „данък „уикенд“ и 
неговото премахване, като част 
от усилията за намаляване на из-
лишната административна те-
жест върху бизнеса.
• Отпадане на данък върху лихви 
по депозитите – при очаквания 
за приходи от 120 милиона лв. 
държавата събра по-малко от 10 
млн. лв през 2019г. В ситуация на 
нулеви и дори отрицателни ли-
хвени проценти (като вземем 
предвид таксите за обслужване) 
този данък е напълно излишен и 
допълнително демотивира спес-
тяванията. Този ефект се допъл-
ва и от инфлацията, която прави 
реалния лихвен процент отрица-
телен. Освен това за последното 
тримесечие на 2020 на годишна 
основа са стопени над 420 хиля-
ди депозита до 1000 лв., които 
формират 60 процента от броя 
на всичко депозити. Това означава 
изчерпване на спестяванията на 
най-уязвимите групи, които бук-
вално се намират в безизходица.
• Вдигането на прага за задължи-
телна регистрация по ДДС - с 
повишаването на задължител-
ния праг за регистрация по ДДС 
предприемачите ще имат по-го-
лям стимул да стартират нови 
бизнеси и да инвестират, особено 
в контекста на глобална иконо-
мическа криза и пандемия. Това е 
особено важно за регистрацията 
по ДДС на физически лица.  
• Приемане на по-предвидим и 
прозрачен подход при определяне-

то на максималния осигурителен 
доход, както и отпадане на мини-
малния осигурителен праг, който 
да премине трайно към диферен-
цирани МРЗ по професии и регио-
ни (с дефиниране на горна граница 
като процент от средната). До 
приемането им да се замразят 
максималният осигурителен до-
ход и осигурителните прагове на 
нивата от 2020г.  Просперира-
щата средна класа е гръбнак на 
всяка една икономика и всяко едно 
административно повишаване 
на максималния осигурителен 
доход се явява пряко увеличаване 
на данъчната тежест върху нея. 
През следващите няколко години 
държавата трябва да подпомогне 
българската средна класа, като 
не я наказва за това, че тя е про-
дуктивна и успешна. По този на-
чин повече хора ще имат по-голям 
монетарен стимул да получават 
по-добро образование, за да пре-
минат към средната класа. Нега-
тивният ефект върху фиска ще 
бъде компенсиран многократно 
във времето през ръста в крайно-
то потребление и допълнител-
ното изсветляване на икономи-
ката.
• Запазване на „плоския данък“ 
(пропорционалното облагане на 
доходи и печалби). Хората с по-ви-
соки доходи така или иначе пла-
щат значително повече като 
абсолютна сума за една и съща ус-
луга от държавата. Намалението 
на относителния дял на инвес-
тициите в БВП, както и загубата 
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на над 280 хил. заети (през 2019 
спрямо 2008г.), са основни пробле-
ми пред потенциала за растеж. 
Когато капиталът и трудът са 
ти недостатъчни, няма никаква 
логика да се опитваш да увелича-
ваш данъчното им облагане, как-
то и да демотивираш тези, кои-
то реализират по-високи печалби 
и доходи. 

Икономическата теория гласи, че 
всяко едно намаление на данъци-
те върху домакинствата има по-

тенциал да стимулира икономи-
ческия растеж, защото подобрява 
мотивацията на домакинствата 
за работа, спестяване, потреб-
ление и инвестиции. Когато този 
финансов ресурс се акумулира в 
хората, те най-добре могат да 
решат къде и как да го разходват, 
като тези разходи винаги ще се 
осъществяват при много по-ви-
сока икономическа ефективност 
спрямо тази, при която би ги пре-
разпределяла държавата. 

Графика 4. Обща данъчна и осигурителна тежест в България като 
процент от БВП (годишни данни)

*Източник: Statistics | Eurostat (europa.eu)

Очакван резултат: 

По-ниски и по-справедливи данъчни и осигурителни разходи за биз-
неса, които освобождават средства за инвестиции, подкрепят 
трансформацията на икономиката в посока дигитализация, както и 
повишават производителността и  конкурентоспособността.

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gov_10a_taxag/default/table?lang=en
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IV Подобряване условията 
за правене на бизнес

Прозрачната и конкурентна сре-
да е важно условие за ускоряване 
на инвестиционния процес. Като 
сравним двата седемгодишни пе-
риода преди кризисните епизоди 
от 2009 и 2020 г., наблюдаваме 
много сериозно намаление на ре-
алния растеж на инвестициите 
(капиталообразуването). 

През периода 2002-2008 г. сред-
ногодишният растеж на инвес-
тициите е 15.5%, докато през 
периода 2013-2019 г. е 1.8%, което 
води до декапитализиране на ико-
номиката. 

Преките чуждестранни инвес-
тиции са на обидно ниски нива 
като дял от БВП, което ограни-
чава развитието. 

Подобряването на средата за 
бизнес трябва да има за цел и при-

вличане на големи стратегиче-
ски чуждестранни инвеститори, 
които да могат да разчитат ос-
новно на местни доставчици. По 
този начин ще се изгради местна 
стратегическа верига на произ-
водство и предлагане.  

За постигането на тези цели 
предлагаме: 

• Приемане на строго дефинирана 
и прозрачна стратегия за разви-
тие на българския капиталов па-
зар, с ясно измерими индикатори 
и финансови параметри. Първата 
стъпка е създаване на по-дълбока 
свързаност на Българска фондова 
борса-София с европейските па-
зари. Това е ключов приоритет 
за привличане на повече чуждес-
транни инвестиции. Към момен-
та европейските инвеститори 
нямат възможност за директно 
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(по електронен път) закупуване 
на акции от БФБ-София. Преодо-
ляване на тази аномалия е техно-
логично решение, свъзано с елек-
тронната система за търговия 
на Дойче Бьорзе – Xetra (внедрена 
от БФБ-София на 16 юни 2008г.) 
Инициатор на подобни действия 
обаче трябва да е мажоритар-
ният собственик на БФБ-София 
- Министерство на финансите. 
Втора стъпка, която може успо-
редно да се осъществява във вре-
мето, е приватизация и намиране 
на стратегически инвеститор, 
който да допринесе за дългосроч-
ното развитие на пазара и пре-
връщането му в реална алтерна-
тива за финансиране на бизнеса 
и възможност за инвестиране и 
спестявания на хората. 
• Подобряване на финансовото 
състояние и ефективността на 
държавните фирми – въз основа 
на новосъздадения регистър на 
държавните фирми да се изготви 
план за корпоративно преструк-
туриране, оздравяване и/или 
продажбата на неефективните 
компании, както и листване на 
борсата на дялове на държавни 
компании. Ползите ще са в редица 
направления: недопускане на на-
растването на задлъжнялостта 
на компаниите, която е източ-
ник на фискален риск; по-добро-
то им корпоративно управление, 
което отговаря на стандартите 
на ОИСР; превръщането им в до-
пълнителен източник на приходи 
за публичния сектор. 

• Формиране на икономически съ-
вет за бърза промяна на регула-
ции, които безсмислено пречат 
на бизнеса. Предложенията ще се 
получават онлайн на базата на  
създаване на „Портал за предло-
жение и проблеми, възникнали от 
регулацията на бизнеса“ – с разви-
тие на технологиите обратна-
та връзка от действията и ре-
гулации върху живота на хората 
и бизнеса може да се осъществява 
незабавно.
• Създаване и засилване на налич-
ните “Свободни икономически, 
индустриални и технологични 
зони” – държавата трябва да под-
помогне създаването и разши-
ряване на икономически и индус-
триални зони и цялата страна. 
Възможно е да се създаде екип за 
проучване на наличните терени 
и правно-икономически условия 
по обособяването на такива зони, 
където да бъдат привлечени как-
то местни, така и чужди инвес-
титори. Данъчни привилегии, 
административно съдействие 
и добра инфраструктура съв-
местно с общините, ще превър-
нат тези зони в модерни хъбове 
на иновация и научно-технически 
прогрес.
• Съкращаване на бюрократич-
ни пречки пред стартирането и 
извършване на бизнес. Анализ на 
изоставането на страната в ре-
дица международни класации за 
правене на бизнес. Таргетиране 
на незабавни мерки, които да са 
полезни и рационални за бизнеса, 
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както и да позволяват бързото 
подобрение на мястото ни в по-
добни класации.
• Въвеждане на принципа на „мъл-
чаливо съгласие“ като инстру-
мент за намаляване на субекти-
визма и времето за стартиране 
на бизнес. 
• Фокусиране на усилията за нами-
рането на мястото на България 
в изграждащите се стратегиче-
ски вериги за създаване на стой-
ност в ЕС. Активно използване на 
търговските ни аташета за кон-
такти с местни индустриални 
камари и организации на работо-
дателите, с цел презентирането 
на България като дестинация за 
създаване на нови производства, 
част от изграждащите се вериги. 
• Оценяване на реалните възмож-
ности и евентуални предимства 
на България по отношение на ос-
новни фактори за устойчиви и 
икономически рационални инвес-
тиции – квалифицирана работна 
ръка; иновации и развойна дей-
ност; ефективна организация и  
управление на бизнес процесите. 

Очакван резултат: 

Рестартиране на инвестицион-
ния процес, привличане на стра-
тегически инвеститори, наличие 
на стимули за възстановяване на 
предприемаческата активност, 
ускоряване на икономическия рас-
теж.
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V Децентрализация: 
политическа и финансова

Децентрализацията е в основата 
на демократичното развитие и 
включването на местните общ-
ности в общата цел за ускорен 
растеж – по-силните местни 
връзки гарантират приемстве-
ност, здрав обществен дух и па-
триотизъм. 

Решенията трябва да се вземат 
максимално близо до проблемите, 
в противен случай апатията и 
липсата на гражданско участие 
стават норма. Реалното изра-
жение на децентрализацията е 
финансовата такава. С повече ре-
сурс общините ще имат по-голя-
ма възможност за политики, още 
повече че те понасят най-теж-
кия удар от кризата. 

Финансовата децентрализация 
цели да остава повече доход там 

където е генериран, като внася 
елемент на градивна конкурен-
ция за добри практики между об-
щините. 

Повишаването на директните 
приходи за общините в България е 
дългосрочна цел, като най-добри-
ят подход в това отношение е не 
увеличението на местните да-
нъци и такси, а постигане на час-
тична данъчна децентрализация, 
насочване на част от подоход-
ните данъци към бюджетите на 
общините и ефективно използ-
ване на местните предимства по 
отношение на налични ресурси за 
генериране на приходи.

Към днешна дата приходите от 
местни данъци и такси стигат 
за покриване на под 15% от разхо-
дите на местно ниво, като нито 
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едно увеличение на този налог не 
може да компенсира недостига 
от над 5 млрд лв., който се покри-
ва с директни трансфери от цен-
тралния бюджет и приходи от 
европейски фондове. 

Тази разлика може да бъде значи-
телно намалена чрез насочване на 
част от подоходните данъци към 
бюджета на общините. В рамки-
те на Бюджет 2021 са предвидени 
приходи от данъци върху доходи-
те на физическите лица в размер 
на 4.3 млрд лв. 

Пренасочването на 20% от тези 
приходи към бюджета на общи-
ните ще осигури финансиране в 
размер на над 800 млн. лв. или ще 
повиши собствените приходи на 
местно ниво с над 30%, без да уве-
личи данъчната тежест върху 
гражданите и без да ощети зна-
чително фиска. 

Дългосрочно това ще стимулира 
местните управления да привли-
чат все повече работещи хора в 
рамките на общините, за да се ге-
нерира по-висок приход, което ще 
подобни и демографската карти-
на в страната;

Предложения:

• 2-3 процентни пункта от данъ-
ка върху доходите на физически-
те лица да остава в общината, 
където са генерирани доходите 
на заетото лице;

• Диференцирана минимална ра-
ботна заплата по региони. Орга-
ните на местно самоуправление 
да имат възможност съвмест-
но със засегнатите страните 
да гласуват диференцирана и 
подходяща за региона им Мини-
мална работна заплата (МРЗ), 
която е възможно да е по-ниска 
от националната. Тя влияе като 
ценово дъно на трудовия пазар 
и там където е несъобразена с 
производителността на реги-
она може да бъде сериозна преч-
ка пред наемането на нови хора; 

• Анализ и дефиниране на допъл-
нителни местни източници на 
приходи, на базата на налични ре-
сурси.

• Създаване на инвестиционни 
възможности за повишаване на 
добавената стойност при прера-
ботка на местни ресурси и суро-
вини и последващата пазарна ре-
ализация, позволяваща по-голям 
марж на печалбата.

Очакван резултат: 

Запазване на капацитета за зае-
тост и икономическа активност 
в регионите, по-балансирано раз-
витие и възможности за включва-
не в растежа. По-широката база 
за растеж намалява и социалното 
разслоение.
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Графика 5. Минимална работна заплата в България (процентно 
изменение)

Графика 6. Реална производителност на труда на един зает в България 
(годишни данни / процентно изменение)

Източник: https://www.nssi.tbg/forusers/infomaterials/135-pensions/844-mrz 

*Източник: Statistics | Eurostat (europa.eu)

https://www.nssi.tbg/forusers/infomaterials/135-pensions/844-mrz 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tipsna70/default/table?lang=en
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VI Икономически мерки 
със социална насоченост

Предложение:

• Разработване на работещ 
и съобразен с практиката, нуж-
дите на гражданите  и реално-
стите във финансовия сектор 
Закон за частния фалит.

• Целенасочени инвести-
ционни програми за по-изоста-
налите в икономическо развитие 
региони.

• Използване на съвремен-
ните методи за анализ на голе-
ми бази от данни за оценка на 
наличността от работна ръка, 
мотивацията за оставане на бъл-
гарския пазар на труда, както и 
възможността за допълнителни 
стимули в това отношение, на 
базата на идентифицирани про-
фили на работодатели и наети 
по сектори и региони. 

Очакван резултат: 

Работещата и ефективна ико-
номика създава перспективи за 
оставане в страната и намалява 
изтичането на работна ръка.
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VII ОБОБЩЕНИЕ
Предложените мерки поста-
вят началото на обоснована и 
фокусирана дискусия относно 
средносрочното развитие на 
българската икономика. Те зада-
ват рамката за интервенции от 
гледна точка на предлагането – 
адресиране на проблеми по отно-
шение на основните фактори на 
производство: работна ръка, ин-
вестиции и производителност. 

Оптимизиран и ефективен пуб-
личен сектор, който рационално 
и фокусирано използва ресурси-
те, намалява бюрокрацията и су-
бективното отношение, задава 
рамката за развитие на базата 
на финансова дисциплина, може 
да се превърне във фактор за ус-
корено икономическо развитие. 

Перспективите за подобрена биз-
нес-среда, която осигурява равни 

възможности и използване на на-
личните ресурси в посока пови-
шаване на добавената стойност, 
създава възможности за повише-
на възвращаемост, привличане на 
инвестиции, както и запазване и 
повишаване на квалификацията и 
уменията на работната ръка. 
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VIII За Съвета по икономически 
и публични политики

Съвет по икономически и публични политики е изследователска 
и консултантска мрежа към Институт по икономика и полити-
ки (УНСС). Съветът събира в един екип доказани икономисти и 
финансисти, които ще отговарят на въпросите: какви мерки ще 
извадят икономиката ни от блатото и дали правилата, които 
Парламентът кове за бизнеса, са адекватни на исторически новата 
реалност и създават ли необходимата рамка за развитие. Съветът 
ще работи активно по четири основни направления: Икономиче-
ски изследвания, Публична политика, Образование, Бизнес консул-
тации. Академичната дейност ще се преплита с работа с бизнеса 
и държавните институции, което ще повиши експертността и 
доверието на обществото към образованието, бизнес практиките 
и работата на държавата.
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