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Въведение  
Управлението на публичните ресурси чрез общинските бюджети изисква 

спазване на основните принципи , фискални правила и ограничения  

определени в Закона за публичните финансите, чрез които се постигат 

целите, свързани с функционалните отговорности на общините и 

потребностите на общността, гарантира се финансова стабилност и 

устойчивост. Законът предвижда  с решението за приемане на общинския 

бюджет общинският съвет да одобри и допълнителни лимити, свързани с 

поемане и обслужване на дълга, задълженията за разходи, ангажиментите за 

разходи, просрочените задължения и вземания, неспазването на които  води 

до влошаване на финансовото състояние и невъзможност за изпълнение на 

отговорностите. 

Министерството на финансите извършва периодично оценка по приета 

методика, като общини с финансови затруднения са тези, за които са налице 

три или повече от определените  условия в чл.130 а от закона.  

Във връзка с това, с Решение № 81/24.06.2016 год. Общинският съвет  

открива процедура по финансово оздравяване  и възлага изготвянето на План 

за финансово оздравяване съгласно чл.130 д от закона. 

Целта на плана е да се постигне трайно подобряване на финансовото 

състояние на общината чрез собствен принос от оптимизиране на 

управлението на бюджетните приходи и разходи  и използване на 

възможността за временен безлихвен заем от Министерство на финансите.   

Настоящият нлан за финансово оздравяване на община Баните е изготвен в 

съответствие с чл.130е от ЗПФ. 

 

Критерии на общини с финансови затруднения съгласно чл.130а от ЗПФ 

Община Баните е включена в групата на общините с финансови затруднения, 

тъй като има отклонения по 5 от 6-те показателя и следва да предприеме 

предвидените действия по чл.130д. 

т.1 ННее  ссее  ссппааззвваатт  ффииссккааллннииттее  ппррааввииллаа  ппоо  ччлл..3322,,  аалл..11  ии  22  // Годишният размер 

на плащанията по общинския дълг за всяка община във всяка отделна година 

не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените 

приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, 

изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на 

бюджета.  За общината е  -  18,1% 

т.2 Наличните към края на годината задължения за разходи надвишават 15 на 

сто от средногодишния размер на разходите за последните 4 години. За 

общината  – 35,6% 



т.3 Наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по 

бюджета на общината надвишават 50 на сто от средногодишния размер на 

отчетените разходи за последните 4 години.  За общината  – 50,4% 

т.4 Наличните към края на годината просрочени задължения надвишават 5% 

от отчетените за последната година разходи. За общината – 28,8% 

т.5 Бюджетното салдо по бюджета на общината през последните три години е 

отрицателна величина за всяка от трите години. 

т.6 Осредненото равнище на събираемост за данъка върху недвижимите 

имоти и данъка върху превозните средства е под осреднената събираемост на 

двата данъка за всички общини – 65,85%, отчетена за последната година. За 

общината – 61%  

Критерии, на които общината отговаря по чл.130а, ал.1 

Година т.1 ––  

ООббщщииннсскк

иияя  ддъъллгг  

((1155%%))  

т.2 – 

Задължения 

за разходи 

(15%) 

т.3 – Поети 

ангажимент

и за разходи 

(50%) 

т.4 – 

Просрочени 

задължения 

(5%) 

т.5 – 

Бюджетно 

салдо (-) 

 

т.6 

Събираемост 

на ДНИ ДМПС 

(65,85% 

2012  1566534 1852263 1565455  +14547 46,76% 

2013 202846 1450236 1974555 1359228  -161130 57,61% 

2014 175572 1159203 2046081 1173980 +231793 53,06% 

2015 153303 1248255 1767493 1124161 +73809 61% 

Средног

одишен 

размер % 

18,1% за 

последни

те 3 год. 

35,6% - за 

последните 

4 години  

50,4% за 

последните 

4 години 

28,68% - за 

последната 

година 

+144472 – за 

последните 

3 години 

61% - за 

последната 

година 

2016 139211 1124198 1921534 1104042 894630 68,0% 

Средног

одишен 

размер % 

15,3% за 

последни

те 3 год. 

30,0% - за 

последните 

4 години  

51,2% за 

последните 

4 години 

28,89% - за 

последната 

година 

+144472 – за 

последните 

3 години 

68% - за 

последната 

година 

Стойностните  в таблицата показват че, общината е с подобрени показатели в 

сравнение с 2015г., като отклоненията стават 4 от 6-те показателя. 

 



Равнище, структура и динамика на основни финансови показатели 

Община Баните има сравнително голяма сума на просрочени задължения. 

Макар, че общата тенденция е към слабо намаляване, големият им дял 

спрямо източниците за тяхното погасяване е постоянна заплаха за 

финансовото здраве на общината. 

Просрочените задължения в по-голямата си част са натрупани за периода от 

2008 г. до 2013 г.  Към 31.12.2016г. са в размер на 1 104 042 лв. В сравнение с 

2013 г. просрочените задължения са намалели с 255 186 лв., което показва, че 

общината ограничава разходите за местни дейности, които не са приоритетни 

и могат да бъдат отложени във времето или не се поемат такива. 

 

Структура на собствените приходи 

Година 

Собствен

и приходи 

Общо 

приход

и 

Дял на 

собственит

е приходи в 

общите 

приходи 

 (1) / (2)  

Разходи за 

местни 

дейности 

Общо 

разходи 

Покритие на 

разходите за МД  

със собствени 

приходи (1) / (4) 

 

1 2 3 4 5 6 

2012 424399 2876404 14.75% 1346049 2876404 31.53% 

2013 723778 3190727 22.68% 1334359 3190727 54.24% 

2014 609099 4078135 14.94% 2422024 4078135 25.14% 

2015 564778 3919828 14.41% 2377623 3919828 23.75% 

 2016  611294 3820482 16.00% 2189032 3820482 27.93% 

 

За предходните 5 години относителният дял на собствените приходи на 

общината от общите бюджетни приходи варират между 24% и 54%, което 

показва, че общината в голяма степен е зависима от приходите от централния 

бюджет.  

Изпълнението на собствените приходи  на 2016г. показва: 

 

Повишаване събираемостта на местните приходи 

 

Сумата на постъпилите собствени приходи към 31.12.2016г. показва 

увеличение през последните 3 години, това дава надежди, че има реални 

шансове за увеличението им на годишна база спрямо предходната година. 

Община Баните разполага с 15 броя сгради и терени за продажба на обща 

стойност 1 225 601 лв.  



Към момента всички движими и недвижими имоти на общината са 

запорирани от ЧСИ и не могат да бъдат обявявани за продажба. За най-

големия обект – Заведение за обществено хранене,  водна пързалка и плувен 

басейн – Баните от който съгласно годишната програма за 2014г.  е 

предвидено да постъпят приходи в размер на 608 920 лв. не е обявяван търг 

за продажба, поради това че върху обекта е наложен запор от ЧСИ  за не 

платени просрочени задължения. 

Общината е собственик и на 6 бр. имоти широколистни гори – 345,375 дка.,  

и 39 бр. имоти иглолистни гори - 1539,82 дка. До настоящия момент тези 

имоти не са експлоатирани и се очакват добри постъпления. 

През 2016 година са сключени договори с две фирми за добиване на 

дървесина от имоти общинска собственост. 

 

Отчет  на бюджетните разходи по икономически елементи на община Баните 

за периода 2013-2016 г.  

Структура на разходите по икономически елементи 

 години 

Структура на разходите (в лв.) Структура на разходите (в%) 

Всичко 

разходи 

Заплати 

и осиг. 

Др.тек . 

разх. 

Капиталови 

разходи 

Заплати 

и осиг. 

Др.тек. 

разх. 

Капиталови 

разходи 

2013 3190727 1283488 979758 927481 40% 31% 29% 

2014 4078135 1365342 1180371 1508550 33% 29% 37% 

2015 3919828 1316876 1107740 1495212 34% 28% 38% 

2016 3820482   1429457 1302534 1088491 37% 34% 29% 

 

Голяма част от натрупаните задължения са в резултат от  възникнали 

допълнителни дейности по изпълнение на проекти, които са били 

необходими за качественото изпълнение на проектите, но не са били 

одобрени от финансиращите органи по различни причини. 

В началото на 2008 г. общината има спечелени 5 (пет) проекта по 

ПРСР, един по ОПОС и един по ОПРР на обща стойност 5 686 хил. лв. Общо 

средствата от неодобрените дейности и задължително собствено 

финансиране по ПРСР, ОПОС и ОПРР  възлизат на стойност 669 270 лв. По 

ПРСР е спечелен 2011г. и изпълнен проект за Вътрешна водопроводна 

мрежа, с. Гълъбово на стойност 722 628лв.  Поради грешка на проектанта в 

количествените сметки са пропуснати сградните отклонения. За да се въведе 

в експлоатация ВВМ се наложи на община Баните да изпълни със собствени 

средства и СМР на „Сградни отклонения на всички урегулирани поземлени 

имоти  по трасето на ново прекараните водопроводи в с.Гълъбово” на 



стойност 207 628лв., както и СМР на „Външен водопровод” на стойност 103 

667лв., които към момента не са разплатени.  

В тази връзка през 2014г и 2015г. срещу община Баните бяха заведени 

съдебни дела, девет на брой от  контрагенти на обща стойност 381 234лв.  и 

наложени лихви и съдебни разноски в размер на 209 742лв., които 

допълнително утежниха финансовото състояние на общината. Данните 

показват, че увеличението на общинския бюджет през 2014-2015 г. се дължи 

почти изцяло на капиталовите разходи.  

Основни резултати от анализа на финансовото състояние 

За оценка на финансовото състояние на общините МФ разработва система от 

показатели. Резултатите от направения анализ в края на 2015 г. и през 2016 г. 

за община Баните, показват следното: 

Общината е малка, с разпръсната селищна мрежа, което обективно се 

отразява отрицателно върху стойността на предоставяните услуги. Това води 

до наличие на по-лоши, в сравнение със средните за страната финансови 

показатели за самостоятелност и ефективност.  

Поради планинския релеф, лошите пътища (липса на пътища от 

Републиканска пътна мрежа) и засилени свлачищни процеси е необходимо 

укрепване на пътища и улици, което води до необходимостта от по-високи 

капиталови разходи. Резултатите от анализа показват, че разумната граница е 

премината, като голяма част от капиталните разходи се финансират със 

собствени средства. Единственото изключение е тази година, когато 

капиталните разходи са в рамките на целевата субсидия. 

Финансовите показатели, които ще са обект на наблюдение, са: 

 Собствени приходи; 

 Приходи от данък върху недвижимото имущество и данъка върху 

превозните средства 

 Общински разходи 

 Просрочени задължения 

 Задължения за разходи 

 Ангажименти за разходи 
 

Управленски и организационни действия за осъществяването на плана, 

включително мерки за подобряване на събираемостта на местните 

приходи. 

Оптимизацията на разходите следва да се извърши в размери, които не 

застрашават нормалното функциониране на администрацията, 

второстепенните разпоредители с бюджет и звената в община Баните. 



След анализиране на заложените разходи по бюджетни пера и 

извършените разходи до момента, общинска администрация предприе 

мерки за оптимизиране на разходите за издръжка, което ще доведе до 

намаляване на планираните средства за обслужване на дейностите на 

звената, отделите и дирекциите. 

 Приоритетите в разработката за тригодишната прогноза за бюджета се 

обвързват пряко с мерките за финансовото оздравяване на общината.  

 Оптимизиране реда за вътрешен контрол на разходите в частта на 

процедурата за предварителен контрол по ЗОП, преди същинското 

стартиране на поръчката. Чрез стриктно спазване на законодателството 

в областта на обществените поръчки да бъде намален до минимум 

риска от финансови коррекции по проекти финансирани с европейски 

средства.. 

 Разходите по бюджета за местни дейности да се ограничават до 

размера на фактическите постъпления от собствени приходи и 

получении трансфери за местни дейности, като се следват 

приоритетите съгласно ЗПФ. 

 Преустановяване поемането на нови задължения за текущи разходи, 

които не са приоритетни и могат да бъдат отложении във времето. 

 Дофинансиране на дейностите – делегирани от държавата да става само 

в изключителни случаи. 

 Поддържане на актуална база данни за облога за данък недвижими 

имоти и данък МПС , чрез ежемесечен обмен на информация с КАТ и 

Службата по вписванията за сделките с имоти и МПС  

 Инвентаризация на  актовете за собственост, уточняване всички 

свободни терени и  имоти на територията на цялата община  с цел за 

продажба и за отдаване под наем 

 Преглед на размерите на таксите и цените на предлаганите услуги, 

съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Баните. 

 

Други мерки, подходящи за финансовото оздравяване на общината 

Своевременно информиране на местната общност за предприетите мерки  

свързани с установяване и събиране на публични  задължения към общината. 

Към 31.12.2016г. Община Баните има просрочени задължения в размер на  

 1 104 042 лв. и дълг в размер на 1 643 214 лв. 

Община Баните ще отправи искане до министъра на финансите за финансово 

подпомагане под формата на временен безлихвен заем от централния бюджет 

за целите за изпълнението на плана за финансово оздравяване в размер на  



1 000 000 лв., с който целево ще се разплатят просрочените задължения при 

условията и по реда на чл.130ж от ЗПФ.  

Очаквани резултати от изпълнението на плана за финансово 

оздравяване 

Изпълненинето на планираните действия в плана за финансово оздравяване и 

конкретните мерки в Програмата за изплащане на просрочените задължения 

ще доведе до следните очаквани стойности на критериите за финансова 

стабилизация на общинския бюджет. 
Показател за 

изпълнение 

Пределна 

стойност 

Базова 

стойност 

2015 г. 

Очаквани равнища  

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Обслужване на 

общинския дълг 

Под 15% 
18,1% 15,3% 13,1% 10,9% 

 

8,5% 

Поети задължения за 

разходи 

Под 15% 
35,6% 30,0% 9,7% 11,4% 

 

12,9% 

Поети ангажименти 

за разходи 

Под 50% 
50,4% 51,2% 47,2% 47,6% 

 

48,9% 

Дял на просрочените 

задължения 

Под 5% 
28,7% 28,9% 4,0% 5,0% 

 

5,0% 

Бюджетно салдо положително            3+ полож полож полож полож 

Събираемост на ДНИ 

и ДМПС 

Мин.66% 
61% 68,0% 68,7% 69,2% 

 

69,7% 

 

От изпълнението на планът за финансово оздравяване на община Баните и 

постигането на конкретните цели ще допринесе общината да излезе от 

обхвата на чл. 130а ал.1 от ЗПФ и постигане на финансова устойчивост и 

стабилност. 


