
ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПЛАНА ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА 

ОБЩИНА СМОЛЯН 

/след проведеното обществено обсъждане/ 

 

 
Настоящият план за финансово оздравяване на община Смолян е 

разработен на основание чл.130д, ал.3 от Закона за публичните финанси и има за 
цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси, 
чрез изпълнението на мерки за повишаване събираемостта на приходите и 
подобряване ефективността на разходите.  

С решение № 217/15.06.2016г. Общинският съвет - Смолян открива 
процедура по финансово оздравяване на общината, както е предвидено в чл. 
130д, ал.2 от ЗПФ, и възлага на кмета да изготви проект на план за финансово 
оздравяване и да проведе публично обсъждане с местната общност. Публично 
обсъждане с местната общност бе проведено на 09.08.2016год. В процедурата за 
финансово оздравяване се вземат предвид интересите на местната общност. 

Причините за тежкото финансово положение на общината е наследството 
от предишното ръководство. Голямата задлъжнялост и недостатъчните собствени 
приходи, с които не могат да се покрият текущите разходи за местни дейности и 
да остават за погасяване на дългове, наложените финансови корекции по 
проекти, финансирани по оперативните програми на Европейския съюз в 
България, също допълнително влошават бюджетните показатели. Ако през 
2011год. съществуването на ЗПФ /приет през 2013г. влязъл в сила 01.01.2014год./ 
тогава общината е отговаряла на шест от компонентите. 

Макар и неразписан, ръководството на общината изпълнява план за 
финансово оздравяване още от края на 2012 г. В резултат на предприетите 
мерки, много от които вече дават резултат, сключени споразумения, обособяване 
звена с цел подпомагане на дейността на общината/улично осветление, правене 
на кошчета, скамейки и други/, оптимизирани са разходите за вода, горива и 
ел.енергия, телекомуникационни услуги и други външни услуги. Това от своя 
страна води до намаляване на показателите на общината на 4. 

Целта на настоящият документ не е да се обясни защо и как се е стигнало 
до незавидното финансово положение на общината, а да се очертаят пътищата и 
да се идентифицират възможните мерки за излизане на община Смолян от 
категорията на финансово затруднените общини. 

Направена е кратка оценка на финансовото състояние на общината по 
определени показатели, както и преглед на стойностите на показателите по чл. 
130а от ЗПФ, заради които се налага изработването на настоящия план. 

Разгледана е структурата на приходите и разходите по бюджета на Община 
Смолян за да се потърсят възможностите за оптимизирането й. Ръководството на 
общината категорично застава зад позицията си да не вдига данъчни налози с 
които да обременява гражданите на общината. Идентифицирани са показатели, 
чието изменение да се наблюдава в процеса на изпълнение на плана, като са 
посочени и желаните целеви стойности в края на оздравителната процедура, 
кщато към 10.03.2017год. смятаме, че два от показателите – събираемост и 
просрочени задължения ще бъдат подобрени ще бъдат спазени законовите 
изисквания на чл.130а. Описани са конкретните мерки, които общинската 
администрация ще предприемат по отношение на увеличаване на приходите и 



намаляване на разходите, както и ефекта от тези мерки върху местната общност 
и върху местния бюджет. 

Наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на 
Община Смолян надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените 
разходи за последните 4 години. Община Смолян е със стойност на показателя 
15,7 %. Съгласно утвърдената положителна тенденция през последните няколко 
години обективните показатели показват, че до края на бюджетната 2016година 
ще покрие изискванията на чл.130а, ал.1, т.2 от ЗПФинанси и задлъжнялостта ще 
падне под 15%. 

Осреднено равнище на събираемост за данъка върху недвижимите имоти и 
данъка върху превозните средства, което не трябва да е под осреднената 
събираемост за двата данъка за всички общини, отчетени за последната година в 
размер на 65,9%. Община Смолян е със стойност на показателя 62 %. 

Община Смолян е предприела целенасочени мерки за подобряване нивото 
на събираемост на приходите от ДНИ и ДПС. 

 До края на текущата бюджетна 2016година си поставя за цел да увеличава 
с по 2-3 процента събираемостта на приходите от ДНИ - достигайки  над 66,5% в 
края на 2016г.. 

 Изброените показатели  дават информация за това доколко 
бюджетът на общината е балансиран, до каква степен има проблеми с 
приходната или разходната част на бюджета, както и степента на задлъжнялост. 

Кметът на община Смолян осъществява текущо наблюдение на 
условията по чл.130а, ал.1, като задължително извършва оценка,анализ и 
прогноза за тяхното изменение към полугодието и края на бюджетната година.  

Смятаме, че към 10.03.2017година община Смолян ще отпадне от 
общините с финансови затруднения, като спази нормите на два от показателите  

- наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на 
общината надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените 
разходи за последните 4 години; 

- осредненото равнище на събираемост за данъка върху недвижимите 
имоти и данъка върху превозните средства е под осреднената събираемост на 
двата данъка за всички общини, отчетена за последната година. 

и подобри значително и другите два показателя:  
- 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;  

- наличните към края на годината просрочени задължения надвишават 5 на 
сто от отчетените за последната година разходи на общината. 
 

 
Гарантиране на  правилното изпълнение на делегираните правомощия 

на общинската администрация за реализиране на приетите от него 
приоритети и постигане на целите с определените за това средства от 
бюджета, спазването на ограниченията, произтичащи от действащата в 
страната нормативна рамка  за изразходване на средствата и осигуряване на 



прозрачност за гражданството при изразходването на средствата за 
осигуряване на качествени услуги в негова полза.  

Финансовото състояние на общината не е добро, но с малка финансова 
подкрепа от държавата и целенасочени усилия за подобряване на бюджетното 
планиране, оптимизиране на разходите и повишаване на собствените приходи, 
спазване на финансова дисциплина изпълнението на изброените по-горе мерки, 
тя би могла да стабилизира местните финанси, и по предложение на кмета на 
общината, общинският съвет може да прекрати процедурата по оздравяване 
преди изтичането на нейния срок, ако общината излезе от състояние на 
финансово затруднение. Ще бъде спазени изискванията на закона – чл.130д…… 

 
Чл. 130д. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2016 г.) (1) Ежегодно в срок до 10 март кметът на 

общината извършва оценка за наличие на условията по чл. 130а, ал. 1 към края на 
предходната година. 

(2) Когато при оценката по ал. 1 се установи, че са налице три или повече от 
условията по чл. 130а, ал. 1, кметът на общината в 7-дневен срок уведомява общинския 
съвет, че общината се намира във финансово затруднение, и предлага на общинския съвет 
да бъде открита процедура за финансово оздравяване. 

(3) В 10-дневен срок от уведомяването по ал. 2 общинският съвет с решение, 
прието с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници: 

1. открива процедурата за финансово оздравяване; 
2. възлага на кмета да изготви план за оздравяване и да проведе публично 

обсъждане на плана с местната общност; 
3. определя срок за изготвянето на плана, който не може да бъде по-дълъг от 

един месец, и определя ред и срок за провеждане на публичното обсъждане, който не 
може да бъде по-кратък от 14 дни. 

(4) В 7-дневен срок от провеждане на публичното обсъждане общинският 
съвет с решение определя срока на процедурата по финансово оздравяване и приема плана 
за финансово оздравяване. 

(5) С решенията по ал. 3 и 4 общинският съвет може да възложи на кмета на 
общината да направи искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на 
общината под формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за целите на 
изпълнението на плана за финансово оздравяване. 

(6) Кметът на общината осъществява текущо наблюдение на условията по чл. 
130а, ал. 1, като задължително извършва оценка, анализ и прогноза за тяхното изменение 
към полугодието и края на текущата бюджетна година, като при необходимост определя 
срокове и стъпки за предприемане на съответни действия. 

 

При проведеното обществено обсъждане местната общност даде някои 
допълващи мерки към плана за оздравяване: 

- информиране на местната общност за предприетите мерки свързани с 
установяване и събиране на публични задължения към общината;  

- строг контрол при отчитане на сметосъбиране, сметоизвозване, 
почистване на обществени терени /договор с „Клинър“/; 

- недопускане изразходване на средства над получените за определените 
извършени услуги;  

- ангажираността на местната общност ще помогне за осигуряване на 
възможност за граждански контрол при изпълнение на предприетите мерки;  



- ревизиране на поети ангажименти и сключени договори от общината, 
които немогат да се обслужват; 

- контрол върху предоставената собственост и дялови  участия в различни 
дружества – при възможност да бъдат реализирани общински приходи - /земи, 
гори – излизане от дружествата. /апортиране към земеделски кооперации/  

 
- информиране и обсъждане на мерките, които пряко засягат населението 

(актуализиране на данъчни декларации, недекларирани имоти, ползвани 
привилегии и др.,); 

- Община Смолян да  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 
над 5 000 000 лв., с който целево ще се разплатят просрочените задължения при 
условията и по реда на чл.130ж от ЗПФ - 1 000 000 лв и ще се намали  
съществуващият заема – 3 950 000лв   

- да се  предоговорят условията за плащане към контрагенти, с цел 
неначисляване на лихви и спестяване на съдебни искове.  
 

Изпълнението на плана за финансово оздравяване на общината ще окаже 
влияние върху изпълнението на поетите мандатни ангажименти.  

Необходима е коректност от страна на администрацията, общинския съвет 
и местната общност и разбиране, че изключването или отлагането на някои 
разходи на този етап е задължителна мярка за стабилизиране на общината, което 
ще създаде възможност за последващото им изпълнение.  
Всяка мярка оказва влияние върху предоставянето на публични услуги по 
различен начин. Важно е представителите на местната общност да се осъзнаят 
че, «всяка услуга си има цена» и ползвателите трябва заплащат изцяло или 
частично тази цена.  

В рамките на правомощията определени в ЗМСМА, кмета на общината 
поема отговорността за действията свързани с изпълнението на Плана за 
финансово оздравяване и Програмата , които са регламентирани в ЗПФ.  

Кметът на общината по решение на общинския съвет ще представи искане 
за ползване на временен безлихвен заем пред Министъра на финансите. След 
тримесечен срок, при постигнати резултати и изпълнение на допълнителни 
условия дадени от МФ, кметът да  представи искане за допълнителна субсидия. 

 

Предлагам  да  бъде допълнена  оздравителната програма със следните 
ТРИ елемента:  

- Към ІІ. т. 1 ПОВИШАВАНЕ СЪБИРАЕМОСТТА НА МЕСТНИТЕ 
ПРИХОДИ 

Накрая след  1.7 да се допълни следния текст:  

Очакваният ефект от реализирането на тази мярка е увеличение на 
събираемостта  на  приходите за срока на оздравителния план от 62%  на 
66,5%   



ДАНЪК МПС към 31.12.2016год.     

Събрано 967461лв при начислени 1402087лв – 63,99% 

ДАНЪК   НЕДВИЖИМИ ИМОТИ към 31.12.2016год.     

Събрано 902566лв при начислени 1410245лв – 69% 

- Към т. 2 СПАЗВАНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ДИСЦИПЛИНА 
Накрая след т. 2.3. да се допълни следния текст:  

Очакваният ефект от реализирането на тази  мярка е намаляване на 
просрочените задължания  за срока на оздравителния план от 11,3% 
/4114802лв/  на 9,62% / 3389469лв/. 

- Към т. 3 МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ 
Накрая след т. 3.7. да допълниш следния текст:  

Очакваният ефект от реализирането на тази мярка е намаляване на 
разходите за срока на оздравителния план от  15,7%  / 5286482лв  към 
33628098лв/   на 14,96% / 5436170лв  към 36338029лв/ 

 
    

   
Показател за изпълнение              Нац.ниво        31.12.15г.      31.12.16г.  
 
Обслужване на общинския дълг Под 15%      0      0  
Поети задължения за разходи  Под 15%    15,7 %  под15%-14,9% 
Поети ангажименти за разходи  Под 50%  214,2 %  205,0 % 
Дял на просрочените задължения  Под 5%    11,3 %    9,62 %    
Бюджетно салдо         0      0      0 
Събираемост на ДНИ и ДМПС  Мин.66%      62 %    66,5 % 

 
 
 
 


