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ПРОГРАМА 

 

за изплащане на просрочените задължения на община 

Баните 
 

Настоящата програма е изготвена на основание чл.130е ал. 3 от ЗПФ и е 

неразделна част от Плана за финансово оздравяване на общината. 

Анализа на финансовото състояние на общината в Плана за финансово 

оздравяване дава възможност да се изведат обективните причини както и 

резервите за по-добро управление на местните ресурси. Мерките в 

настоящата програма  са съобразени с реалните възможности на общината 

и са в пряка зависимост с определените в Плана  управленски, 

организационни и правни  действия . 

Целта  на програмата е да се определят източниците  на средства  и 

времевия график  за изплащане на   просрочените задължения  установени 

към 31.12.2016 год. 

Тази цел ще се постигне чрез  изпълнение на предвидените мерки за 

ограничаване на разходите и увеличаване на собствените приходи,  както и 

изпълнение на  допълнителните условия  от МФ при предоставяне на 

безлихвения заем.   

Програмата отговаря на изискванията в ЗПФ и включва следните групи 

мерки: 

1. Мерки за повишаване на събираемостта на приходите; 

 

 



2. Мерки за приоритизиране и оптимизация на разходите; 

3. Времеви график за обслужването на просрочените задължения до 

пълното им  изплащане. 

1. Мерки за повишаване на събираемостта на приходите 

Недостига на средства за балансиране на  потребностите от разходи по 

бюджета в частта на местните дейности изисква подобряване на дейността 

по администриране на местните приходи. Независимо от ниския дял на 

собствените приходи в  бюджета, общината може да увеличи размера им 

като повиши размера на някои от тях и да подобри събираемостта.  

Най-общо мерките, които влияет на приходната част на бюджета са 

свързани с актуализиране на местната наредба за такси и цени на услуги  и 

подобряване на събираемостта. 

1.1. Увеличаване на приходите от концесии. 

В община Баните се намира минерален извор, като ползвателите на 

минералната вода към настоящия момент не плащат концесии в общината. 

Водени са разговори с концесионерите и се работи  в посока приходите да 

се насочат към Общината. 

Очаквани резултат 

2017г. – 1 000 лева 

2018г. -  2 000лева 

2019г. -  2 000лева 

1.2. За  повишаване на  събираемостта  на собствените приходи от 

ДНИ и ДМПС се предвиждат следните мерки: 

 Изготвяне на справки по длъжници (физически и юридически лица)  

за данък «недвижими имоти», данък МПС  и такса ТБО, 

оповестяване на информацията на публични места и предприемане 

на конкретни действия към неизрядните  данъкоплатци ; 

 Ограничаване участието в процедури по обществени поръчки на 

граждани и фирми с неиздължени данъци и такси; 

 Текуща и кампанийна информираност на населението  относно 

сроковете, преференциите  и местата на плащане на МДТ ; 

 Съставяне на актове за установяване на задължения; 

 

През  2016 година са предприети по-строги действия за събиране на 

просрочените местни данъци и такса битови отпадъци, по доброволен и 

съдебен ред. Издадени са 203 броя актове за установяване на задължения 

по декларации на физически и юридически лица, за просрочени местни 

данъци и такса битови отпадъци. Предадени са преписки на ЧСИ и са 

образувани 103 броя изпълнителни дела за обща стойност 96 107 лева.  

Срок: постоянен 

Отговорност: отг. по МДТ 



Очакван резултат: увеличение на събираемостта на ДНИ и ДМПС до 70 

%  спрямо  облога плюс недоборите от предходен период, ръст в 

постъпленията от двата данъка спрямо отчета за 2016 год.  

 2017г. – 88 715лв. 

 2018г. – 85 000лв.  

 2019г. – 125 000лв. 

 

1.3. Увеличаване на собствените приходи от собственост чрез  

управлението на общинските горски територии  и такси 

С Решение № 1012 / 15.10.2000 год. в землището на с. Давидково са 

възстановени на общината общо 6 бр. имоти широколистни гори – 345,375 

дка.  и 39 бр. имоти иглолистни гори 1539,82 дка. Има въвод във владение 

от 31.05.2005  и изработен лесоустройствен проект, до сега не са 

планирани и отчитани собствени приходи  по бюджета от тази 

собственост. Също така е актуализирана  Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Баните, като същите в по-голяма степен са увеличени. 

През 2016г. са назначени 2 - лица отговарящи за горско-стопанската 

дейност. 

Очаквани резултати: Увеличение на собствените приходи по бюджета по 

план и отчет както следва: 

2017 г. - 39 200 лева 

2018 г. – 49 500 лева 

2019г. – 49 700 лева 

Срок: постоянен 

Отговорност:  лицензиран лесовъд и местни приходи. 

 

1.4. Увеличаване на собствените приходи от собственост чрез  

продажба на нефинансови активи 

Общината притежава сграден фонд в т.ч. Училища и детски градини на 

балансова стойност 1 322 700 лева. Към настоящият момент всички активи 

са запорирани от ЧСИ. Очаквани резултати: 

2017 г. – 66 000 лева 

2018 г. – 140 000 лева 

2019 г. – 140 000 лева 

Срок: 31.12.2019г. 

Отговорност: отг. Кмет; Общ. Съвет 

2.5. За увеличаване на обема на собствените приходи се прилагат и 

следните мерки за контрол: 



 установяване на недекларирани имоти чрез, обмен на информация с 

КАТ и Службата по вписвания за лицата осъществили сделки с 

движими или недвижими имоти а не са подали декларации в 

общината – изпращат се уведомителни писма на лицата; 

 внезапни и периодични проверки за наличие на обстоятелства за 

ползване на привилигии при облагането с данъци и плащането на 

такси; 

 актуализиране на данните за имотите в данъчните декларации т.н. 

при издаване на разрешителни  от техн.служба за преустройства на 

имота ; 

 внезапни и периодични проверки за декларирани данни от 

ползвателите на тротоарно право,  за заетост на туристическата база 

и др. 

 определяне на санкции в общинските наредби за лицата, които 

умишлено нанасят щети върху общинската собственост; 

 

Срок: постоянен 

Отговорност: отг. МДТ,  юрисконсулт ;  

 

2. Мерки за приоритизиране и оптимизация на разходите; 

Балансирането на общинския бюджет в условията  на  влошено финансово 

състояние при  доказан недостиг на собствени приходи  изисква: 

-  определeнe на ясни приоритети, които следва да се спазват на всеки етап 

от изпълнението на бюджета; 

 -    извършването на разходите да става по правилата определени със 

СФУК; 

-     спазване на определените от общинския съвет лимити и ограничения  

за  поемане на нови  ангажименти за разходи; 

-   целевите средства се използват по предназначение. 

Изпълнението на бюджета за предходните четири години включително и 

2016 година  дава възможност за  анализ на текущото изпълнение и 

съставяне на очаквано изпълнение. В съответствие с изискването по ЗПФ 

за  изготвяне на програма за погасяване на просрочените задължения и 

съобразно постигнатите резултати през 2016г.,  община Баните приема 

следните мерки: 

2.1. Разходите по бюджета за местните дейности се ограничават  до 

размера на фактическите постъпления от собствени приходи и 

получени трансфери за местни дейности, приоритети за намаляване и 

ликвидиране на просрочените задължения.                                                               

Срок: постоянен 



Отговорност: отг. бюджет,  кмет;  

Очакван ефект: не се допуска натрупване на нови задължения. 

 

2.2. Ограничаване на разходите за издръжка в т.ч. за отопление  на 

общинските звена чрез използване на дърва от общинския горски 

фонд. Отоплителните системи са пригодени за отопление с дърва. 

Срок: до края на годината и ежегодно в периода на оздравяване; 

Отговорност: лесовъд; секретар; 

Очакван ефект: икономия в размер на 14 000 лева годишно. 

 

2.3. Ограничаване на текущите разходи по бюджета   чрез въвеждане 

на лимити за разходи за  представителни разходи и командировки в 

размер на 10% към плана за второто полугодие в дейност 122 – 

Общинска администрация.  

Срок: с актуализацията на бюджета. 

Отговорност: отг. Бюджет; секретар; кмет;  

Очакван ефект: икономия в размер на 2 000 лева годишно. 

 

2.4. Намаляване на разходите за договорни санкции и неустойки, 

съдебни обезщетения и разноски, както и разходи за лихви към местни 

лица след изплащане на просрочените задължения. 

Срок: до края на 2019г.; 

Отговорност: отг.кмет, бюджет; 

Очакван ефект: икономия  за 2018 год. - 75 000 лв.; 

  

2.5. Прецизиране и намаляване на разходите за външни услуги в 

резултат на изплащането на просрочените задължения в размер на 

20%.  

 Срок: до края на годината и ежегодно в периода на оздравяване; 

Отговорност: кмет; бюджет; 

Очакван ефект: икономия  за 2018 год. - 48 000 лв.; 

 за 2019г. - 48 000 лв. 

 

2.6. Ограничаване на инвестиционните разходи финансирани със 

собствени приходи. От поименния списък се изключват 

неприоритетните  обекти и тези, без  уточнен източник за финансиране  

Срок: с актуализацията на бюджета. 

Отговорност: отг. бюджет, отг. по капит. р-ди, кмет;  



Очакван ефект: Икономия на разходи в размер на 192 000 лв., не се 

допуска натрупване на нови задължения. 

 

2.5.Ограничаване на текущите разходи по бюджета чрез  контрол при 

отчитане на измервателната апаратура за ел.енергия , вода  и 

фактуриране на разхода. Въвеждане на регистър за вписване на 

показанията в присъствието на лице от съответното звено, ръста в 

потреблението се компенсира с въвеждане на ограничителен режим. 

Срок: текущо 

Отговорност: секретар; определено лице за контрол;  

Очакван ефект: Създаване на реална база за планиране и изпълнение на 

разходите за  ел. енергия, вода и консумативи, при превишение се 

въвеждат режим на потребление.  

2.7. При организиране на общински мероприятия включени в 

културния календар да се използват възможностите на публично-

частните партньорства, договори за реклами, спонсорства и дарения. 

Срок: текущо 

Отговорност: отг.бюджет; отговорник по културните дейности;  

Очакван ефект: запазват се публичните услуги, разходите се споделят по 

реда на ПЧП; 

 

3. Времеви график за обслужване на просрочените задължения 

до пълното им изплащане 

Установените просрочени задължения на общината към 31.12.2016 г. са в 

размер на  1 104 042 лв., които ще бъдат  погасени  съобразно следния 

времеви график.  
                                                                                                                               (в лв.) 

       Период  Размер на средствата за 

погасяване 

Източник на средствата остатък 

2017 1 000 000 Безлихвен заем от РБ 0 

2018 104 000 Собствени средства 0 

2019 0  0 

 

 

Разплащането на просрочените задължения ще се извърши при спазване на 

следната поредност: 

 

 задължение към бюджета; 

 задължение  към персонала; 

 задължения  по съдебни искове и други , за които се начисляват 

лихви и неустойки; 

Изплащането на дължимите суми става след проверка на всички 

разходооправдателни документи – договори, фактури, протоколи и други. 


