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         Приложение 
 

Финансова рамка за дейността на общините през 2013 г. 
 

1. МЯСТО НА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ В ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ. 
МЕЖДУНАРОДНИ СРАВНЕНИЯ1 

 
Разпределението на ресурсите в публичния сектор и най-вече преразпределението 
между централната и местна власт се измерва с макропоказателите, отчитащи дела на 
местните финанси в брутния вътрешен продукт (БВП) и в Консолидирания държавен 
бюджет (КДБ). 
През 2011 г. продължава тенденцията за намаляване на общинските разходи. Ако до 
2008 г. общинските разходи нарастват с почти двойно по-високи темпове от 
публичните, то от 2009 г. те се сриват главоломно, докато разходите в публичната 
сфера , макар и с малко, продължават да нарастват. През 2010 г. това разнопосочно 
движение беше най-силно (спад на общинските разходи с 9.6% и увеличение на 
публичните разходи с 4.1%). През 2011 г. се наблюдава известно затваряне на 
„ножицата” – общинските разходи намаляват с 2.2%, а публичните се увеличават с 
0.4%. (фиг.1). 

 
Фигура 1. Темпове на прираст/спад на публичните и общинските финанси 

за периода 2008 – 2011 

 
 

 

Както се вижда от фиг.2, България е далеч под средните стойности за Европейския 
съюз по двата основни показателя, определящи равнището на децентрализация - делът 
на общинските разходи в БВП и в общите публични разходи. Средно за 27-те страни на 
ЕС делът на общинските разходи в БВП е 16%, докато в  България – 6%. Делът им в 
общите публични разходи за ЕС е 34%, съответно близо 20% в България.  

 
  

                                                 
1 Ползвани са данни на МФ и международни сравнения от последното изследване на DEXIA-CEMR 
Subnational Public Finance in the EU, 2012. . 
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Фигура 2. Дял на разходите на поднационалните и на местните власти  
в БВП и в общите публични разходи (%) 

 

 

* - данни само за местните власти т.е. изключени са данните за другите поднационални нива във 
федералните държави 

Данъчните приходи на общините в България представляват 4% от общите данъчни 
приходи и 0.008% от БВП, при средно за ЕС съответно 25% и 4.2%. (фиг.3 и таблицата) 

 

 
Общински данъци 
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България - 0.008%  

Фигура 3. Дял на общинските данъчни приходи в БВП (%) 

Дял в БВП 
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Дял в общите публични разходи (%) 
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 България ЕС 27 
Дял в БВП 0.008% 4.2% 
Дял в общите данъци 4% 25% 

 

България изостава сериозно и по отношение структурата на своите приходи – 
финансите на българските общини зависят прекомерно от трансфери от държавата 
(фиг.4), което е сериозно противоречие с изискванията на Европейската харта за местно 
самоуправление. До голяма степен именно тази неблагоприятна структура на 
приходите беше причина общините да понесат по-голямата фискална тежест от кризата 
– трансферите бяха силно редуцирани през 2010 г., данъкът върху сделките с имоти 
намаля в пъти поради срива на пазара, а имуществените данъци имат твърде малък дял 
в приходите за да играят ролята на компенсиращ буфер.  

  

              Фигура 4. Структура на приходите (%) на поднационалните власти 

 

 
За първи път средствата от фондовете на ЕС оказват сериозно влияние върху 
общинските показатели, тъй като през 2011 г. усвоените средства са най-големи. На 
това се дължи рязкото увеличение на дела на трансферите, от традиционно през 
последните години около 50%, до над 75%. Тези средства са причина за преодоляване 
на негативната тенденция на намаляване на дела на общинските разходи в общите 
публични разходи: от 16 на близо 20%.  
 
Въпреки чувствителното увеличение на общинските инвестиции по евро-проекти през 
2011 г., данните сочат, че за периода 2007 – 2011 г. единствено Италия и Румъния са 
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усвоили по-малък дял от полагащите им се евро-средства от плановия период спрямо 
този на България (26%) - фиг.5. В много отношения 2013 г. е критична както за 
усвояването през този планов период, така и за подготовката за следващия. В т.2.3 се 
съдържат предложения за облекчаване на достъпа до този почти единствен за общините 
инвестиционен ресурс.   

 

   Фигура 5. Усвояване на структурните фондове от държавите-членки  
             плащания / алоциран ресурс в % към 31 декември 2011 г. 

 
 

 
 
 
  
 
  
 
 

В България общините са отговорни за 2/3 от публичните услуги, като чрез 
общинските бюджети се финансират: 88% от училищата; 95% от детските градини, 
100% от детските ясли и здравните кабинети, 87% от социалните услуги; 100% от 
услугите на домашен социален патронаж, 100% от услугите по чистота, поддържане 
на улици, улично осветление; ВиК; паркове и зелени площи; поддържането и ремонта 
на 63% от всички пътища в страната и т.н. 

Това налага необходимост от адекватна държавна подкрепа за местното 
самоуправление в средносрочен и дългосрочен план, чрез: 
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•  Формулиране на ясни критерии, целеви стойности и постижими стъпки за 
доближаване до средните за ЕС стойности по макропоказателите, отчитащи дела на 
местните финанси в брутния вътрешен продукт (БВП) и в Консолидирания 
държавен бюджет (КДБ).  

•  Определяне на устойчив и ресурсно осигурен обхват на общинските услуги, с 
балансиране на правомощията, отговорностите и ресурсите между държавата и 
общините. 

•  Разширяване на местната приходна база без повишаване на общата данъчна тежест 
и на тази база увеличаване дела на собствените приходи в общо приходите на 
общинските бюджети. 

•  Разширяване на механизмите и възможностите за гражданско участие в 
управлението на общините, респективно при планирането, приемането, 
разходването и отчитането на местните бюджети, чрез увеличаване на местните 
правомощия и премахване на т.н. централно ръчно управление на ресурси за 
общински дейности без трайни и прозрачни правила. 

•  Създаване на гаранции за по-гъвкави и отворени за реалните потребности на 
българските граждани Оперативни програми, чрез условия за по-ефективно 
усвояване и качествено изпълнение на проектите и трайно преодоляване на 
проблеми от настоящия програмен период.  

 

2. КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЮДЖЕТ 2013 Г. 

2.1. Преодоляване дисбалансите във финансирането на делегираните от държавата 
дейности с акцент върху в грижата за децата и за потребителите на социални услуги 

През последните години на криза, политика на икономии и силен скок  на цените на 
горива и храни, единните разходни стандарти за финансиране на делегираните на 
общините училища, социални центрове и домове, културни институти остават почти 
непроменени. Нещо повече транспонирането на европейски норми в българското 
законодателство поставят изисквания към общините за допълнителни, финансово 
неосигурени, разходи. 

Всичко това води до натрупване на дефицит в делегираните дейности в размер над 
200 млн. лв. 

Предлагаме с бюджета за 2013 г. минимална компенсация на натрупаните 
дисбаланси в делегираните дейности в размер на 90 млн. лв., както следва: 

Увеличение на средствата в сферата на образованието с минимум 41 млн. лв., което 
включва: 

•  Минимална допълнителна държавна подкрепа за детските градини, чрез която 
държавата да поеме част от увеличаващата се издръжка на децата в резултат 
на общото нарастване на цените на горивата и енергията, изискванията за 
здравословно хранене (минимум 22.3 млн. лв.). Политиката за най-ранната 
социализация на децата, особено от рисковите групи, гарантира в голяма степен 
тяхната интеграция в образователната система на по-късен етап. 

•  Осигуряване от държавата на увеличените разходи за хранене на децата в 
подготвителните групи и учениците от І до ІV клас в резултат на завишените 
изисквания за здравословни и качествени храни. Това може да стане с 
определянето на подходящ размер на добавката за подпомагане храненето на 
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децата и учениците (минимум 7 млн. лв.) Държавата да поеме надхвърлящото 30 
на сто увеличение на тези разходи в делегираните държавни дейности. 

•  Осигуряване на допълнителен ресурс за повишаване обхвата на учениците, 
ангажирани в извънучилищни и извънкласни дейности (минимум по 6 лв. на 
дете или около 3.6 млн. лв.). Изпълнение на националните приоритети за по-пълно 
ангажиране на децата в свободното им време с дейности и инициативи по 
изграждане на умения и навици, развитие на техните таланти и за превенция на 
рискови фактори, като зависимости и негативни явления.  

•  Подкрепа на усилията на местната власт и ръководствата на учебните 
заведения за подобряване на материалната база чрез повишаване размера на 
добавката, отпускана за тази цел с 4 лв. на ученик (минимум 2.5 млн. лв.). През 
последните години се вложиха значителни инвестиции в училищата с европейски 
средства. Това поставя още по-големи изисквания за текуща поддръжка. 

•  Преодоляване на съществуващия двойствен стандарт за възстановяване 
средствата за обезщетения по Национална програма „Оптимизация на 
училищната мрежа” в зависимост от мястото на работа – в детска градина или 
в училище. (около 5.5 млн. лв.).  Осигуряване на допълнителен целеви ресурс в 
централния бюджет за обезщетения по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда и за 
персонала в детските градини. Проблемът с обезщетенията на педагогическия 
състав на детските градини през следващите години очакваме да се задълбочи, в 
резултат на: увеличението на броя на навършилите съответната възраст; ръста на 
минималната работна заплата; нарастването на ресурсно неосигурени ангажименти 
на общините.  

 

Увеличение на средствата в сферата на социалните дейности и здравеопазването с 
минимум 49.2 млн. лв., което включва: 

••••  Осигуряване на ресурси за гарантиране достъпа и качеството на социалните 
услуги, чрез диференцирано увеличение от 10 до 20 на сто на стандартите за 
делегираните от държавата дейности, според степента на деинституционали- 
зация (минимум 22.9 млн. лв. или среден ръст с 14 на сто). Задържаното с години 
ниво на стандартите за социалните услуги доведе до изчерпване на вътрешните 
резерви на системата. От друга страна ръстовете на минималната работна заплата и 
на цените на основните хранителни продукти, горивата и енергията задълбочиха 
проблемите с финансовия недостиг. Отлагането на решението за адекватното 
финансиране на социалните услуги с още една година ще се отрази пряко върху 
най-уязвимите и маргинализирани общности. 

•  Ресурсно обезпечаване на законово определеното равнище за качество и 
покритие на здравните услуги в детските ясли, здравни кабинети в детските 
градини, училищата и специализираните социални институции (общо около 
26.3 млн. лв.). В системата на общинското здравеопазване най-ясно се откроява 
връзката между минималната работна заплата и съответните стандарти за 
делегираните от държавата дейности - основните работни заплати в този сектор 
почти се изравниха  до размера на минималната работна заплата. В рамките на 
допълнителните средства очакваме с Бюджет 2013 г. да се обезпечи и изпълнението 
на чл. 120 от Закона за здравето, като се финансира дейността на здравните 
кабинети в 285 социални институции. 
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2.2 Инвестиции в основна общинска инфраструктура 

През последните години бюджетните инвестиционни разходи на общините главоломно 
падат – от 1.4 млрд. лв. през 2008 на 511 млн. лв. през 2011 г. Негативната тенденция за 
задълбочаване на дисбаланса между приходи и разходи с инвестиционна цел 
продължава, като недостигът на ресурси, отчетен за 2010 г. в размер на 148 млн. лв. 
нараства до 158 млн. лв. през 2011. Средното изпълнение на планираните капиталови 
разходи през 2010 г. е било 70%,  през 2011 г. – намалява до 62 %, а за първите 6 месеца 
на 2012 г. е едва 24%. Продължава негативната тенденция общините да се отказват от 
инвестиционни разходи, за да могат да финансират законово регламентирани публични 
услуги и евро-проекти. Този процес оказва негативно влияние върху достатъчно 
амортизираната общинска инфраструктура и предполага много повече разходи в 
бъдеще за възстановяването й.  

Действително общините са основни бенефициенти по инвестиционните мерки на 
оперативните програми и ПРСР, но, например, ресурсът за общински пътища от 270 
млн. лв. за 7-те години на програмния период отдавна е изчерпан напълно. В същото 
време, в над 1800 населени места общинската пътна мрежа е единственото средство за 
достъп на населението до здравни, образователни и други обществени заведения в 
общинския център или областния град (особено след намаляване на обслужващи 
влакове и закриване на цели линии в БДЖ).  

Метеорологичните условия и природните катаклизми, особено през последната година, 
поставиха много от общините в  „постоянно извънредно положение“.  

Предлагаме с бюджета за 2013 г. минимално увеличение за средствата за 
общински инвестиции  в размер на 92 млн. лв., както следва: 

1. Увеличаване на целевата субсидия за капиталови разходи с 42 млн.лв. 

2. Увеличаване средствата за ремонт и поддържане на пътищата с 43 млн. лв. 

3. Увеличаване средствата за зимно поддържане и снегопочистване със 7 млн. лв. 

 
2.3 Изпълнение на европроекти 

От началото на програмния период до края на 2011 г. изискваното от общините съ-
финансиране е в размер 240 млн. лв. Повечето от тези средства ще бъдат дължими през 
тази и следващата година, когато се очаква приключването на сключените и 
подлежащите на сключване договори. Тази сума ще се увеличи допълнително с поне 60 
млн. лв. (въз основа на внесени в ОПОС писма за осигурено финансиране от общините) 
поради факта, че предстои подписването на големи "водни" проекти по ОПОС, 
изискващи значителни средства като собствен принос на общините.  

Финансовите корекции по двете основни ОП до момента са в размер на 47 млн. лв. (16 
млн. лв. по ОПРР, 31 млн. лв. по ОПОС, от които са удържани 16 млн. лв.). По 
САПАРД сумата на корекциите е 16 млн. лв.  Има необходимост и от допълнителен 
ресурс от 7 млн. лв. за невъзстановени на общините разходи по прекратени договори по 
ОПОС от 2010 г.  

Така необходимият собствен ресурс за успешното финализиране на проектите достига 
370 млн. лв. Тези средства са в размер на над 22 % от собствените приходи на 
общините, като трябва да се има пред вид, че на ниво община има големи различия. 

Предлагаме с бюджета за 2013 г. държавата да подкрепи общините за успешното 
финализиране на европейски проект с минимум 139 млн. лв., както следва: 
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1. Увеличаване на размера на изравнителната субсидия с минимум 29 млн.лв. 

2. Приемане на траен механизъм за преодоляването на последиците от налагането на 
финансови корекции и финансовото му осигуряване в размер на 70-80 млн.лв. 

3. Увеличаване капитала на фонд ФЛАГ с 40 млн. лв. с цел осигуряване на 
завишеното търсене на кредитен ресурс за изпълняваните от общините проекти 

 
 

3. НЕОБХОДИМИ НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ  

3.1 Промени в Закона за местните данъци и такси. 

Националното сдружение на общините в Република България периодично проучва 
проблемите и мнението на общините относно основния нормативен документ, 
регламентиращ собствената ни приходна база. В тази връзка и на базата на обобщените 
предложения от общинските администрации, произтичащи от практиката им, 
разработихме проект на предложение, което да бъде включено в пакета предложения за 
промени в данъчните закони по време на процедурата на Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2013 г.  

� По-подробно дефиниране на конструкциите, обектите и строежите, с цел 
адекватното им данъчно облагане в зависимост от ползването на строежа и 
свързаното с това генериране и на битови отпадъци. Подходящо е уеднаквявяване 
на разпоредбите в ЗМДТ в съответствие със ЗУТ, както и въвеждане на методика за 
изчисляване на данъчна оценка на сервитутни права, право на преминаване и право 
на прокарване. Законът да гарантира своевременното деклариране на тези имоти, 
независимо от етапа на завършване, тъй като вече има наложена практика от 
финансовите институции да приемат незавършеното строителство като собственост, 
доходите от която обезпечават съответните кредити. Необходимо е и да се 
предвидят по-сериозни санкции при недеклариране, както лихви при неплащане на 
дължимите данъци.  

� Преосмисляне на влиянието върху данъчната оценка на определени елементи, които 
при приемането на Закона са имали характер на луксозни подобрения върху 
имотите, но вече са изгубили тази си характеристика. Да се изчистят 
противоречивите текстове, третиращи за данъчни цели по различен начин 
подобрения с цел енергийна ефективност. Аналогична промяна да се предвиди и 
при определянето на основата за облагане на превозните средства – например в 
зависимост от вредните емисии, които те отделят в околната среда. 

� Ограничаване на възможностите за „заобикаляне” на Закона, с цел невнасяне на 
данъци. Определяне на ред за облагане при сделките по реда на чл.15 от ТЗ с данък 
при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин. 

� Да се разширят контролните правомощия по ЗМДТ на местните приходни 
администрации. 

� Да се предвиди ред, по който, преди вписване на съответните обстоятелства в 
Търговския регистър относно заличаване, прехвърляне, преобразуване, ликвидация 
на предприятия, задължително да бъдат уведомявани и местните приходни 
администрации, на чиято територия е седалището на съответното предприятие. 
Наличието на удостоверение за наличие или липса на задължения за МДТ, издадено 
от общината, на чиято територия е седалището на съответното предприятие, да се 
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прилага към заявлението за вписване и да служи като условие за неговото 
разглеждане.  

� Да се предвиди специална норма в ЗМДТ, с която да се определя дължима лихва за 
неплатените в законоустановените срокове общински публични вземания. За 
държавните – такъв е определен със Закона за лихвите върху данъци, такси и други 
подобни държавни вземания, а за общинските – би могло да се приложи специален 
ред, уреден в ЗМДТ. 

� Да се предвидят изменения в други закони, например в ДОПК, осигуряващи:  

- възможност за закриване на данъчните партиди в случаите на публична продан 
от публичния изпълнител, ЧСИ или синдик на територията на общината; 

- разширяване правомощията на общинските звена по приходите, аналогично на 
тези на публичните изпълнители, прилагащи принудително събиране 
”изпълнение върху парични средства и вземания на длъжника”; 

- определяне лимит на доходите, до който да бъдат изискуеми задължения и за 
местните данъци и такси. 

 

3.2 Промени в закона за общинския дълг 

Целта на промените е да се облекчат ограниченията за лимита на дълга, особено с цел 
плащания по европроекти и вземането на решения за дългосрочен дълг от общинските 
съвети в последните девет месеца от мандата. 

От приемането на закона през 2005 г. досега общините ползват дългови инструменти с 
голяма отговорност и предпазливост и няма случаи на необслужвани кредити, довели 
до трайни неблагоприятни последствия. Разходите на общините за обслужване на дълг 
през 2010 г., когато НС намали лимита от 25 на 15%, бяха едва 6%. През 2011 г. 
достигнаха 8%, а общите задължения на общините (включително ползвани по 
европроекти) представляват 7.7% от публичния дълг. Необходимостта от кредитиране 
на общините за изпълнението на европроекти е очевидна, като тези ресурси могат да 
бъдат осигурени от всички кредитни институции. Понастоящем чрез ежегодните 
закони за бюджета единствено кредитирането от ФЛАГ и от ББР е изключено от 
обхвата на ограничението за максимален лимит на дълга в размер на 15 на сто. 
Предлагаме: възстановяване на разпоредбите относно лимита на общинския дълг – на 
25 на сто, отпадане на забраната за поемане на дългосрочен дълг 9 месеца преди от 
изтичането на мандата и осигуряване на равнопоставеност на общините и кредитните 
институции, при поемането на дълг, свързан с европроекти, като изключението за 
лимита да важи само за подлежащите на възстановяване разходи от УО/ПРСР.  

 

3.3 Промени в Закона за общинските бюджети и в Гражданско процесуалния кодекс, 
насочени към преодоляването на проблема със запориране на сметките на общините 

Свидетели сме на немалък брой случаи със запориране на сметки на редица общини, 
който процес се активизира непосредствено преди изборите. Предлагаме ГПК да въведе 
забрана за принудително изпълнение срещу имущество –общинска собственост, както 
и срещу средствата от местни данъци и такси, приходите от услуги и права, 
предоставяни от общините, трансферите и средствата на ЕС. Паралелно да се определи 
специален ред за изплащане на паричните вземания срещу общини в Закона за 
общинските бюджети. 


