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1. Промени в законодателството за местните финанси 

 
През последните години НСОРБ настоява (засега без резултат) за принципна промяна в 
това законодателство в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление и 
конституционалната гаранция за финансова самостоятелност на местното самоуправление. 

Общините от сегашния мандат на своето първо Общо събрание определиха като 
законодателни приоритети два нови закона, които задават принципно нова рамка на 
местните финанси – нов Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) и нов Закон за 
местните финанси (ЗМФ). По тези два законопроекта, включени в Програмата за 
децентрализация на МС, НСОРБ проведе широка дискусия сред общините и има 
подготвени концепции, както и конкретни предложения за изменение на действащи 
норми.  

Междувременно Министерство на финансите инициира подготовка на нов Закон за 
публичните финанси, който да влезе в сила от 2014 г., след отмяна на двата устройствени 
закона – за държавния бюджет и за общинските бюджети. В работен порядък НСОРБ на 
два пъти предостави бележки, част от които са отразени в публикувания на интернет 
страницата на Министерство на финансите последен вариант на проекта. В зависимост от 
резултатите от съгласувателната процедура по проекта за публичните финанси, НСОРБ ще 
прецени на по-късен етап доколко е реалистично ангажирането на Народното събрание с 
нов ЗМФ.   

 

1.1. Проектозакон за публичните финанси  
Законопроектът цели да осигури устойчива и предвидима средносрочна бюджетна среда 
при спазване на общи фискални правила и принципи и провеждането на благоразумна 
фискална политика.   

В него са дефинирани основните принципи при управлението на публичните финанси 
като всеобхватност, отчетност и отговорност, адекватност, икономичност, ефективност и 
ефикасност, прозрачност, устойчивост и законосъобразност.  

Предлагат се стъпки в посока повишаване на бюджетната прозрачност и публичност с 
оглед разширяване на възможностите за участие на обществеността в обсъждането на 
провежданите политики, като се създават предпоставки за увеличаване на достъпа до 
бюджетна информация, както и за подобряване на нейното качество и обхват. 

Законопроектът е структуриран в шестнадесет глави, като централно място в неговата 
конструкция заемат фискалните правила, структурите на бюджетите, бюджетните 
взаимоотношения и финансовите взаимоотношения с общия бюджет на ЕС и с други 
международни програми и договори. 

 
ПО-ВАЖНИ ПРОМЕНИ, КАСАЕЩИ ОБЩИНИТЕ 
Основните промени са групирани според степента на приемливост за общините в 
съответствие с принципната позиция на Управителния съвет на НСОРБ по проекта: 

Предлагаме да се концентрираме върху три теми, имащи ключово влияние върху 
средата, в която общините ще изпълняват своите функции през 2013 г.: 

� Промени в законодателството за местните финанси; 
� Очаквания на общините по макрорамката на бюджета за 2013 г.; 
� Предстоящи промени във водния сектор. 



 3

� НСОРБ подкрепя целите на законопроекта, въвеждането на по-строги фискални 
правила и изисквания за прозрачност, както и пренасянето в проекта на действащи в 
момента или подобрени регламенти от сегашното законодателство 

� Проектът не отразява в достатъчна степен спецификата на общинския бюджет по 
отношение на конституционната самостоятелност на правомощията на двата органа на 
местно самоуправление в бюджетния процес 

� Засилва се централизмът и не се преодоляват противоречията с Европейската харта за 
местното самоуправление и препоръките от Мониторинговия доклад за състоянието на 
местната и регионалната демокрация в България на Конгреса на местните и регионални 
власти на Съвета на Европа. 

� Бюджетната процедура е поставена в много силна зависимост от указанията на 
Министъра на финансите, като неизпълнението им се счита за нарушение на 
бюджетната дисциплина - т.е. финансовите отношения с общините се регулират не със 
законови, а с подзаконови нормативни актове 

� Разпоредбите за поемане на дълг не са консолидирани в общ нормативен акт, какъвто е 
Законът за общинския дълг.  
 

ПЪРВО: ПРИЕМЛИВИ ЗА ОБЩИНИТЕ ПРОМЕНИ 

� Общинските съвети следва да приемат две нови общински наредби: 1) за условията и 
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 
години, и 2) за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет; 

� Общинският съвет приема всяка година тригодишна бюджетната прогноза за местните 
дейности, която става неразделна част от проекта за общинския бюджет; 

� Разширен е кръгът на показателите, по които ще се изготвя и приема бюджетът на 
общината. С решението на общинския съвет ще се одобрява максимален размер на 
нови задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината, ще се 
определя и разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи;  

� В бюджетната процедура са включени и юридическите лица, контролирани от 
общините, които не са част от консолидираната фискална програма;  

� Постъпленията от продажба на общински нефинансови активи и от приватизация да се 
разходват за инвестиране в инфраструктура и придобиване на дълготрайни материални 
активи, като се закрива извънбюджетната сметка по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол;  

� За средствата от ЕС е предвидено обособяването на отделни сметки, които не са част 
от съответния бюджет – сметки за средства от Европейския съюз, дава се и по-
подробна регламентация на сметките за чужди средства;  

� Разширен е обхватът на информацията, която следва да се съдържа в годишния отчет, в 
т.ч и информация за изпълнението на фискалните цели;  

� Изменя се правилото, ограничаващо размера на общинския дълг – предлага се 
годишният размер на плащанията по общинския дълг да се съотнася към 
средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за 
последните три години, а не както досега спрямо последната; 

� Отпадат санкциите за кмета и за общинските съветници при неприет бюджет.  
 

ВТОРО: ПРОМЕНИ, ИЗИСКВАЩИ ПРЕРАБОТКА, ДОИЗЯСНЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ 

� Предвидено е ограничение за разпоредителите с бюджета да не могат да поемат 
многогодишни договорни ангажименти за плащания, които надхвърлят 10 на сто от 
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утвърдените им за предходната година разходи по бюджета, ако за това няма съгласие 
на общинския съвет; 

� Предвижда се административно-наказателна отговорност за нарушение на 
финансовото законодателство и на нормативните актове за изпълнението му, 
включително и за непубликуване на документи и информация в интернет. За 
различните хипотези са предвидени различни административно-наказващи органи – 
министърът на финансите, директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция 
или председателят на Сметната палата. Санкциите се движат от 100 до 5000 лв. и 
нарастват двойно при повторно нарушение; 

� Съкращава се срокът за подготовка и внасяне на общинския бюджет от 30 на 20 
работни дни (след приемане на годишния ЗДБ); 

� Указанията на министъра на финансите са приоритетна основа при съставяне на 
проекта на общинския бюджет; 

� Отнема се правото на общините да въвеждат системата на делегираните бюджет, освен 
ако това не е в изпълнение на законово изискване. 
 

ТРЕТО: НЕПРИЕМЛИВИ ЗА ОБЩИНИТЕ ПРОМЕНИ 

� Всички регламенти, отнемащи конституционните бюджетни правомощия на двата 
органа на местна власт; 

� Текущи разходи за местни дейности няма да могат да се финансират за сметка на 
поемането на дълг от общината; 

� Пренася се намаленият през 2010 г. максимален праг за поемане на дълг от 25% на 
15%, което ще лиши 1/3 от общините от достъп до кредитния пазар; 

� Плащанията за дълг, поет за финансирането на възстановими разходи по евро-проекти, 
се включват в ограничението от 15%, което ще блокира по същество изпълнението на 
тези проекти;  

� Липсва възможност за санкции от първостепенния разпоредител с бюджет спрямо тези 
от по-ниска степен; 

� Отпада законовата гаранция за превод на държавни трансфери към общините 
ежемесечно до 5-то число. 
 

1.2 Промени в ЗМДТ и в други закони  

От приемането му през 1997 г. досега, Законът за местните данъции и такси е бил 
променян 42 пъти, вкл. с последното решение на Конституционния съд от 2012 г. за 
частична отмяна на разпоредби, касаещи туристическия данък. Голяма част от 
предложенията на общините не бяха приети при последните по-съществени промени от 
2010 г., като междувременно се натрупаха редица нови, изискващи законодателно 
решение. Обществеността също оказва сериозен натиск, включително чрез съдебната 
система, за същности промени по отношение на такса "Битови отпадъци", насочени към 
по-обективно и честно определяне както на разходите, така и на основата за изчисление.  

Програмата за децентрализация на правителството предвижда разширяване на общинската 
приходна база чрез нови местни данъци при запазване на общата данъчна тежест, като 
вариантите са многократно обсъждани през последните години. Незначителният дял на 
местните данъци (под 4%) от общите данъци в страната и тяхната структура допълнително 
допринесоха за това общините да поемат по-голямата част от негативното влияние на 
икономическата криза, спрямо останалите субекти от публичния сектор.  

Всички анализи на финансовото състояние на общините през последните години 
еднозначно показват системните дефекти в приходната база на общините, потвърдени и от 
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констатациите и препоръките в Мониторинговия доклад на Съвета на Европа за 
прилагането на Европейската харта за местно самоуправление, приет през 2011 г.  

Нашите обосновани предложения за разширяване на обхвата на местните данъци и такси 
обсъждахме с вас на Деня на диалога през 2009 г. НСОРБ има готовност за работа по 
проект на нов ЗМДТ в тясно сътрудничество с Министерство на финансите. Тъй като на 
този етап вероятно това няма да се случи, по-актуален става въпросът за подобряване на 
отделни регламенти в действащото законодателство. 

НСОРБ предостави на МФ и в НС предложения за промени в ЗМДТ, Закона за общинския 
дълг (ЗОД), Закона за общинските бюджет (ЗОБ) и Гражданско процесуалния кодекс 
(ГПК), с очакването да бъдат разгледани своевременно. Тъй като това не стана, е удачно те 
да се включат в пакета законопроекти по бюджет 2013 г.  

Предложенията за промени в ЗМДТ са резултат от обсъждания с финансисти и данъчни 
експерти от общините и с представители на НАП, имат главно технически характер и 
целят основно подобряване на администрирането на местните данъци и такси в 
съответствие с добрите практики.   

Предложенията за промени в ЗОД са насочени към връщане на лимита на разходите за 
обслужване на общински дълг на 25% от собствените приходи и изравнителната субсидия; 
изключване на дълга, поет за европроекти от този лимит, както и премахването на 
изкуственото ограничение за поемане на дълг девет месеца преди края на общинския 
мандат. 

Предлаганите промени в ЗОБ и в ГПК целят да предпазят основните публични услуги, 
предлагани от общините, при запориране на сметките на общината, чрез изключване на 
целевите приходи от обхвата на обезпечаемост. Промените в текстовете са съгласувани с 
МФ и с Постоянната комисия по бюджет на НС още през 2011 г.  

Апелираме за подкрепата от уважаемите народни представители на тези предложения по 
време на бюджетната процедура за 2013 г., с които бихме постигнали по-предвидима и 
опростена финансовата среда както за общините, така и за данъкоплатците и ползвателите 
на общински услуги. Конкретните предложения са представени в т.3 от приложението.  

 

 

 

И накрая се обръщаме с две по-принципни послания към Вас: 
Първо: Изисквайте ясни разчети за всеки нов ангажимент, който Ви се предлага да 
въведете с приемането на закон или стратегия. Само по този начин ще преодолеем 
лошата практика множество нормативни актове да остават само добри пожелания. В 
сферата на общинските отговорности примерите за ресурсна неосигуреност са десетки. 

Второ: Подкрепете нашите усилия „ да подредим собствената си къща“.  Основният 
за нас Закон за местното самоуправление и местната администрация е допълван и 
променян близо 40 пъти и вече осезаемо не отговаря на новите условия, в които 
работим. Затова, в рамките на Националното сдружение на общините, ние полагаме 
усилия за разработване на нова законодателна рамка, която да ни позволи да се 
развиваме в синхрон с европейските местни власти. На този етап имаме консенсус по 
основните направления за промени и концептуално разработен вариант. На 
предстоящата през октомври Годишна среща на местните власти ще проведем широко 
обсъждане с всички колеги. И се надяваме, че до края на 2012 г. ще успеем да 
предоставим на Вашето внимание нов Закон за местното самоуправление, като ще 
разчитаме на подкрепа за приемането му преди парламентарните избори. 
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2. Очаквания на общините по макрорамката на бюджета за 2013 г. 
 
В близките седмици предстоят преговорите между МФ и НСОРБ по проекта за държавен 
бюджет за 2013 г. и очакваме днешните дискусии в цялата страна да подпомогнат както 
очертаването на общинските проблеми и приоритети, така и процеса на обсъждане на 
проекта в Народното събрание.  

Вследствие на икономическата криза, общините "загубиха" близо 1 млрд. лв. от собствени 
приходи и трансфери, което доведе до трайни дисбаланси във финансираните от общините 
услуги: 
� Сериозно изоставане на разходните стандарти за делегирани дейности от реалните 
разходи, особено в социалните услуги, при увеличените цени на храната и горивата; 

� Нови разходни отговорности в областта на детското хранене, наложени нормативно 
без финансово осигуряване; 

� "Свиване" на инвестициите до тези, достъпни единствено по оперативните програми и 
по ПРСР; 

� Налаганите финансови корекции по общинските проекти стават нов и непредвидим 
финансов ангажимент, в много случаи непосилен за съответната община; 

� Постоянен размер на дефицита в местните дейности в размер на около 300 млн. лв. 
през последните години. 

Общините осъзнават, че и през 2013 г. икономическата обстановка в страната няма да 
позволи значително подобряване на финансовата среда. Поради това нашите предложения 
са само за неотложни дейности, които осъзнаваме, че не можем да осигурим със собствени 
средства или за такива, за които нивото на финансиране е критично ниско. 

� Грижата за децата и за социално-уязвимите групи, потребители на социални услуги; 

� Инвестиции в основна общинска инфраструктура, и 

� Успешното изпълнение на съфинансираните от ЕС общински проекти. 

 
2.1 Грижи за децата и за потребителите на социални услуги 

Натрупаната през последните години инфлация, както и завишените през 2011 г. 
изисквания за здравословни и качествени храни, увеличиха значително издръжката на 
децата в детските градини и социалните заведения (с около 40%), a за останалите 
социални услуги е около 20%. Завишените и нови разходи не могат да се компенсират 
изцяло с увеличение на таксите – кризата оказа негативно влияние и върху финансовите 
възможности на родителите и другите потребители, в следствие на което има опасност от 
отказ от услуги.   

Многобройни са и ангажиментите ни по изпълнение на изискванията за архитектурната 
среда и хигиенно-санитарните условия в детските градини, осигуряване на медицинско 
обслужване, изграждане на достъпна среда и т.н., които са ни възложени без адекватен 
финансов ресурс. Нещо повече, в условията на икономическа криза и ограничени 
публични ресурси ние не сме в състояние да гарантираме ефективното използване на 
средствата за образователната система поради законовите ограничения. За съжаление те се 
запазват и в проекта на новия Закон за предучилищното и училищно образование, който в 
момента се обсъжда в парламентарните комисии. Образованието продължава да е 
единствената сфера, в която финансирането е отделеното от управлението, и то само в 
частта за общинските училища. Ясно е, че общината като финансиращ орган няма как да 
осигури рационално използване на средствата при абсурдното положение директорът на 
училището да има повече права и от кмета, и от общинския съвет. Законът ни определя 
ролята на разплащателна каса, от която само се източва ресурс. Убедени сме, че от 
подобна система на управление не печелят децата ни, чиито интереси следва да са водещи 
при устройството на образователната система. Нашият призив е, в дискусиите по проекта 
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на новия Закон за предучилищното и училищно образование, да се открои ясно ролята на 
общините за развитието на образователния процес.  

Общините предлагат държавата да си изпълни законовия ангажимент да финансира 
на 100% реалните разходи за делегираните на общините дейности и да подкрепи целево 
децата в детските градини с 50 лв. годишно на дете, което ще изисква допълнителен 
ресурс от около 90 млн. лв.  

Общините, които са най-засегнати от влиянието на икономическата криза, да бъдат 
подпомогнати с целеви ресурс от 50 млн. лв., до който да имат достъп след защита на 
програми за намаляване на обективния структурен дефицит.  
 
2.2 Инвестиции в основна общинска инфраструктура 

В стремежа си да запазят максимално обхвата на основните услуги, при драстичен спад в 
собствените приходи и силно съкратени целеви капиталови трансфери от държавния 
бюджет, общините приоритетно насочиха усилията си към успешното изпълнение на евро-
проектите, като почти единствен източник за инвестиции. Средствата за общински пътища 
по ОПРР бяха изцяло усвоени, но този ресурс се оказа крайно недостатъчен спрямо 
одобрените проекти. Освен това оперативните програми не могат да бъдат източник за 
финансиране на цялото многообразие от специфични местни инвестиционни нужди.  

През последните години механизмите за определяне на размерите и начините за 
разпределение  на тези трансфери не са променяни и изостанаха значително от равнищата 
на разходите. Така например, при необичайно тежките зимни условия през 2012 г., 
средствата от трансфера за зимно поддържане и снегопочистване покриха едва 20% от 
извършените от общините разходи и повечето задлъжняха към почистващите фирми, без 
да се отчита спецификата по райони. По подобен начин размерът на трансфера за ремонт и 
поддържане на пътищата по никакъв начин не отчита дължината на общинската пътна 
мрежа и намалелите финансови възможности на общините да я поддържат. 25% от 
населените места в България имат пряк достъп до първокласни пътища и магистрали, 
докато 2,553 населени места (48%) са свързани с общинските си центрове единствено с 
пътища от бившата четвъртокласна и третокласна пътна мрежа, която е в крайно лошо 
състояние.  

Общините предлагат през 2013 трансферите за капиталови разходи да бъдат най-
малко както следва: 

� Целева субсидия за КР – 70 млн. лв. (28 млн. лв. за 2011 г. и 69 млн. лв. за 2008 г.) 
� За ремонт и поддържане на пътищата – 86 млн. лв. (43 млн. лв. за 2011 г.) 
� За зимно поддържане и снегопочистване – 21 млн. лв. (14 млн. лв. през 2011 г.)  

Предложението е обвързано с покриване само на най-неотложните разходи и с 
финансовите възможности на общините, като освен това настояваме да се промени 
разпределителният механизъм така, че да отчита географски, климатични и др. 
характеристики за трансферите по снегопочистване.   
 
2.3 Изпълнение на европроекти 

Общините са основен бенефициент по голяма част от Оперативните програми (на над 60% 
от общия им ресурс) и следващите две години са решаващи за успешното изпълнение на 
инфраструктурите им проекти. Само по две от програмите, Оперативна програма 
„Регионално развитие” и Оперативна програма „Околна среда”, общините трябва да 
осигурят средства от 350 млн. лв. за съфинансиране и за финансови корекции по сключени 
към момента договори, което надхвърля многократно собствените им ресурси с 
инвестиционното преназначение.    
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Общините: 
Предлагат размерът на изравнителната субсидия да достигне 270 млн. лв. (241 млн. лв. 
през 2011 г.), с което да се подпомогне съфинансирането на европроекти;  

Предлагат да се увеличи капитала на фонд ФЛАГ с 40 млн. лв. с цел осигуряване на 
завишеното търсене на кредитен ресурс за изпълняваните от общините проекти; 
Настояват за приемането на траен механизъм за споделяне на последиците от 
налагането на финансови корекции  между държавата и общините с общ размер около 70-
80 млн. лв.  
 
 
3. Предстоящи промени във водния сектор  
 
Предлаганите промени за управление на водния сектор, залегнали в проекта на 
Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор, (предстои да се обсъжда 
в Народно събрание) и в проекта за изменение на Закона за водите, (предстои второ 
четене) пораждат сериозна загриженост сред общините. Притесненията са свързани 
основно с достъпността и качеството на услугите, както и с ролята на общините в 
инвестиционния процес в сектора. Заслужава да бъдат основно обсъдени следните групи 
въпроси:  
 
3.1 Промените не създават трайни механизми за осигуряване на нужните стандарти 
за качеството и достъпността на услугата за потребителите.  

Предвиденото окрупняване на ВиК операторите на областен признак и осигуряването на 
услугата от един единствен оператор ще засили монополизма в сектора. Силната страна 
на общинските ВиК оператори е в ефективното управление на публичен ресурс при 
максимална близост до потребителите. Закриването или формалното обединяване на 
общинските ВиК дружества с оператори, определени в анализите като „нееластични, 
нереформирани, без пазарно поведение и отвореност към потребителите”, ще доведе до 
влошаване на качеството и достъпността до услугата. 

Въвеждането на принципа „ един оператор – една цена” в обслужваната територия 
означава връщане към практиката на кръстосано субсидиране. От друга страна, при 
очертаващото се повишаване на цената на услугата, това може да породи допълнителни 
вътрешно териториални конфликти и демотивация за коректно доплащане на услугата.  

Общините предлагат да не се преминава към административно окрупняване на ВиК 
операторите, а да се въведат стандарти или критерии за лицензиране на операторите, което 
да се извършва от ДКВЕР. Така ще функционират единствено ефективните оператори, без 
значение от тяхната собственост и териториален обхват. 
 
3.2 Предлага се промяна в режима на собствеността върху основните съоръжения, 
според които общинска собственост остават водоснабдителните и канализационни 
съоръжения и мрежи само в границите на населените места и пречиствателните 
съоръжения за отпадни води. Всички останали съоръжения стават държавна собственост. 
С промените в обхвата на публичната собствеността върху ВиК системите по същество се 
извършва национализация на общинска инфраструктура и секторът се връща към модели 
на собственост и управление, които са доказали своята неефективност през годините, без 
достатъчни гаранции за подобряване на услугата.  

Ако публичната собственост се разграничи по предлагания от МРРБ начин, някои общини 
ще се окажат в ситуация, при която са инвестирали свои или европейски средства в чужда 
т.е. държавна собственост, което е грубо нарушение на европейските правила.     
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Общините предлагат да се запазят и подобрят досегашните критерии за 
разграничаване на публичната държавна и общинска собственост, т.е. всички системи с 
общинско предназначение да са публична общинска собственост, като в същото време да 
се ускори процеса по разграничаването им.  

 
3.3 Ролята на общините в инвестиционния процес в сектора 

 Инвестициите са основно условие за ефективното функциониране на водния сектор, а в 
проекта на стратегия липсват реалистични варианти за поетапно осигуряване на тези 
ресурси, оценките за които възлизат между 13 и 43 млрд. лева.  

От решаващо значение е усвояването на заделения по оперативната програма ресурс. Тук 
стои обаче един важен проблем, нерешаването на който ще има неблагоприятни 
последици както върху финансовото състояние на общините, така и върху ефективността 
на изпълняваните проекти. Изискваното съфинансиране от общините е изчислено основно 
върху оценка на бъдещите приходи след реализиране на проекта, които ще постъпват 
обаче по сметките на оператора. Общините са изправени пред трудния избор или да се 
откажат от изпълнение на проекта, пропускайки шанса за трайно решение на местни 
потребности или да задлъжнеят дългосрочно към кредитори, без възможност 
постъпленията на оператора да се ползват за обслужване на дълга. 
 
Общините: 
Предлагат да се очертаят стратегическите направления за средносрочно ресурсното 
осигуряване на развитието на сектора от национални, европейски, общински и частни 
източници; 
Настояват  да се намери решение операторите, респ. техните собственици (държавата 
или общините), да осигурят средствата за съфинансирането на водни проекти по ОПОС, в 
частта за бъдещите приходи, а самите бенефициенти да поемат останалото съфинансиране, 
както и необходимите, но недопустими за европейско финансиране разходи.  
 
 
 
Предложенията са отворени за дебат, промяна и допълване. 


