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Реформаторски Блок – необходимо е да се актуализира бюджетът на здравната каса, а не да се 

трупат нови огромни дългове 
 
Правителството на БСП, ДПС и Атака доведе държавата до тежка политическа криза. Липсата на 
адекватни реформи и пълната загуба на политическо доверие са основна причина за болезнено 
разклащане на финансовата стабилност, теглене на депозити от две банки, от които едната остава 
под особен надзор, спрени пари от европейски фондове и намаляване на кредитния рейтинг. 
Предложената от правителството актуализация на бюджета предлага две основни решения – 
намаляване на приходите и повече разходи и дългове. Не е загатнато дори намерение за намаляване 
на разходи, като в мотивите няма и дума в тази посока. 
От началото на дебата по темата, представители на Реформаторския блок ясно посочихме, че 
подкрепяме актуализация на бюджета на здравната каса, за да се гарантира функционирането на 
системата. Отварянето на вратата за допълнителни разходи и дългове има опасност да предизвика 
спирала от дефицити и задлъжнялост, която колкото по-дълго продължи, толкова по-трудно би 
могла да бъде овладяна. 
В 41-то Народно събрание, представители на Синята коалиция, сега в Реформаторския блок, 
предложихме правила за фискална стабилност, които станаха част от Закона за публичните 
финанси. С актуализацията се предлага увеличаването на бюджетния дефицит до 2,7%, което 
погазва тези правила още в първите години от тяхното действие и възприетата норма от 2% 
максимална стойност на дефицита. Предложихме тези правила именно за да ограничим леви 
популистки правителства да разклатят финансовата стабилност и днес не можем да бъдем част от 
безпринципното им погазване. 
Увеличаването на тавана на дълга с 3,4 млрд. лева  е необосновано при наличието на 8 млрд. лева 
фискален резерв. Подобно решение създава тенденция към постоянно наливане на пари в 
нереформирани сфери и отлагане на проблемите с временно запълване на дупките.  
Ревизията на приходната част на бюджета е необходима единствено, защото мнозинството на БСП, 
ДПС и Атака е заложило свръхоптимистични очаквания. Това не е случайно, а е направено с цел 
раздуване на разходната част от бюджета и скриване на дефицита поне временно. Доказателство, 
затова е, че приходите и помощите в консолидирания бюджет за периода януари-май са само с 0,2% 
по-ниски от миналогодишните, като данъчните приходи растат с 2,7%, а неданъчните приходи  се 
свиват с 9,8%. 
Един от най-тежките проблеми на предложената актуализация е отсъствието на концепция или дори 
на плахи предложения за намаляване на разходите. Както многократно от Реформаторския блок сме 
посочвали, типичен пример за прахосване на държавни средства са непрозрачно раздадените 500 
млн. лева, най-вече към общини (така наречения Фонд за икономически растеж и държавност), за 
твърде съмнителни като ефективност проекти. В условията на трудна финансова ситуация е редно 
тези проекти да бъдат незабавно замразени, като неизразходваната част от средствата се върне 
обратно към държавния бюджет. Това е само един пример за нуждата от намаляване на излишни 
разходи. 
 
 
Пресофис, Реформаторски блок 
 


