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Настоящият план за финансово оздравяване на община Неделино 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 на 

Общински съвет Неделино се 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. 

През 2019г община Неделино отново е във списъка за общините с финансови затруднения . 

Брой на критериите, на които отговаря общината за 2019 г. са на 3 /три/ критерии. Наблюдава 

се спад от 2016г., но все още общината е във финансово нестабилна.  

Съгласно писмо ФО-10 от 02.04. 2020г. общината отново трябва да открие процедура за 

финансово оздравяване, която трябва да се проведе в срок до 1 месец. 

 В процедурата за финансово оздравяване се вземат предвид интересите на местната общност. 

Откриването на такава процедура е задължително за общините с финансови затруднения, 

каквато е и община Неделино. Причините за тежкото финансово положение на общината са 

огромната 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.  

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 Неделино 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 Неделино за да се потърсят възможностите за оптимизирането й. 

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. 

Описани са конкретните мерки, които общинската администрация и общинският съвет 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.  

КРИТЕРИИ ЗА ОБЩИНИ С ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ  



Община Неделино отговаря на три от критериите по оценка на Министерство на 

финансите, посочени в чл.130а, ал.1 от Закона за публичните финанси за общини с 

финансови затруднения. 

1. Наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на 

общината надвишават 15% отчетените разходи за последните четири години –77,7%  . 

2. Наличните към края на годината поети задължения за разходи по бюджета на 

общината надвишават 15% отчетените разходи за последните четири години – 82,3% . 

3. Наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на 

общината надвишават 5% от отчетените разходи за последните четири години – 41,7 %. 

 

таблица 1 

Стойностни показатели на критериите за община Неделино чл.130а, ал.1 от 

Закона за публичните финанси 

Показатели 2016 2017 2018 2019 Граница 

Наличните към  края на годината задължения на 

разходи 

х х 

 

5081137 

До 15 % Размер на отчетените разходи  

5 358 909 6 724 353 6 533 542 7524994 

2. Съотношение на наличните към края на год. 

задължения за разходи към средногод. размер на 

разходите за последните 4 години. (до 15%) 

х х х 77,7% 

Наличните към края на годината поети ангажименти за 

разходи 

х х х 5379810 

До 50 % Размер на отчетените разходи  

5 358 909 6 724 353 6 533542 7524994 

3. Съотношение на наличните към края на год.  

поети ангажименти за разходи към средногод. 

размер на разходите за последните 4 г.  (до 50%) 

х х х 82,3% 

Налични в края на годината просрочени задължения 

х х х 3139505 

До 5 % Размер на отчетените разходи  

х х x 7524994 

4. Съотношение на наличните към края на годината 

просрочени задължения към отчетените за 

последната год. разходи.  (до 5%) 

х х х 41,7% 

 

МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ И   

МЕРКИ ЗА ПРИОРИТИЗИРАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ  

 Прецизиране и приоритизиране на разходите за текущ ремонт и външни 

услуги за почистване и озеленяване и поемане на задължения само за 

неотложни мероприятия в тази насока.  

 Ревизиране на договорите за строителство и ремонт, предложение за 

приоритизиране на невъзложените обекти от поименния списък за 2020г., 

финансирани със собствени средства.  

 Стриктно спазване на системата за предварителен контрол и отчетност на 

действията по наемане на нови лица по граждански договори и 

преразглеждане на длъжностните характеристики на служителите, с цел 

преразпределение на функции в рамките на отделните структурни звена.  

 Използване на по-добри преференции на различните оператори за 

провеждане на безплатни разговори по групи и преразглеждане на 

утвърдените лимити за телефонни разходи, горива, командировки, 

транспортни разноски и др. Стриктно спазване на системата за 

предварително одобряване на тези разходи. 



 Въвеждане на процедура за текущо наблюдение и контрол при отчитане на 

измервателната апаратура за ел. енергия, вода и топлоенергия с участието 

на длъжностите лица, отговорни за стопанисването на съответния сграден 

фонд. 

 Извършване на анализ на разходите за улично осветление в общината и 

населените места, строг контрол от страна на кметовете при отчитане 

показанията на измервателната апаратура и предложения за оптимизиране 

на времетраенето на уличното осветление, съобразно сезона от годината.  

 Търсене на алтернативно финансиране и осигуряване на ресурси от външни 

за бюджета източници, както и проекти по схемата на публично-частните 

партньорства, с цел икономии на разходи и реализиране на допълнителни 

приходи за общината.  

 Въвеждане на процедура за ежемесечно докладване на изводите и 

препоръките от анализа за изпълнението на общинския бюджет за 

предходния месец, чрез съпоставяне на план за текущата година и същия 

период на предходни години.  

 Текущо актуализиране на СФУК и вътрешната нормативна уредба в 

съответствие с приложението на настоящите мерки.  

 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ СЪБИРАЕМОСТТА НА ПРИХОДИТЕ 

 

 1.1. Мерки за повишаване средномесечната събираемост на данъчните приходи:  

1.1.1. Изготвяне на справки за облог и недобори по видове местни данъци и видове 

данъкоплатци (физически и юридически лица).  

1.1.2. Изготвяне на справки по видове данъци и длъжници, и предприемане на 

мерки по своевременно издължаване – покани за доброволно изпълнение, предаване 

за принудително изпълнение на АДВ и ЧСИ, оповестяване на информационно табло 

в общината и на интернет страницата на нередовните данъкоплатци в изпълнение 

разпоредбата на чл.182 от ДОПК.  

1.1.3. Разработване на процедури за контрол върху събираемостта по отделните 

видове данъчни приходи и подготовка на мотивирани предложения за промени в 

нормативната уредба, които да бъдат внесени в Общинския съвет или НСОРБ.  

1.1.4. Извършване на съвместни дейности с други контролни институции /НАП, 

КАТ, ДАИ/ за установяване на недекларирани имущества и проверка за платен 

данък превозни средства при технически преглед на МПС. Изпращане на 

съобщения до длъжниците за деклариране и облагане.  

1.1.5. Изготвяне на план за ревизии на по-големите длъжници на местни данъци и 

такси и изпълнение в ускорени срокове. 

 1.1.6. Изготвяне на списъци за прихващане на задължения към местния бюджет за 

фирми , към които общината има задължения за извършени строителни и други 

дейности и услуги и извършване на насрещни плащания. 

 1.2. Мерки за повишаване на средномесечната събираемост на приходите от такси и 

неданъчните приходи: 

 1.2.1. Задължително включване в условията на процедурите, обявявани от Община 

Неделино условия за удостоверяване на липсата на данъчни и други задължения 

към общинския бюджет.  

1.2.2. Изготвяне на месечни справки за несъбраните вземания по видове такси, 

неданъчни приходи, видове ползватели/наематели (физически и юридически лица) и 

при установяване на тенденция на забавено плащане своевременно предприемане на 

мерки за прекратяване на договорните отношения. 

 1.2.3. Изготвяне на процедури за осигуряване и изпълнение на своевременни 

действия за събиране на стари вземания по видове приходи, длъжници и мерки – 

прилагане на общ исков ред , сключване на споразумения за разсрочено плащане, 

прекратяване на предоставянето на услугата, извеждане от наетия имот и др. 

 1.2.4. Актуализиране на правилата и процедурите в СФУК на Община Неделино, с 

цел осигуряване на по-широк кръг от неустойки в клаузите на договорите.  



1.2.5. Преразглеждане на наемните цени, ревизиране на всички договори за отдаване 

под наем и концесии и при необходимост внасяне на предложение в Общинския 

съвет за промяна и ли прекратяване.  

1.2.6. Създаване на контролна процедура за текущо отчитане изпълнението и 

заплащането на глоби и санкции по издадените наказателни постановления от отдел 

„Общински инспекторат“.  

1.2.7. Извършване на основен преглед на всички административно-наказателни 

разпоредби в нормативни и поднормативни актове, съгласно които общинската 

администрация следва да налага глоби и санкции и привеждането им в изпълнение. 

Текущо внасяне при необходимост в общинския съвет предложения за промени в 

нормативните актове, във връзка с изпълнение на горните точки.  

 

ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ  

 

Предложените мерки за стабилизиране на финансовото състояние на община 

Неделино не следва да бъдат за сметка на занижено качество или количество на 

предлаганите публични услуги. Целта е оптимизацията на разходите да бъде за 

сметка на неефективни дейности, без драстично да се влияе върху качеството на 

живот в общината. 

 Мерките, насочени към увеличаване на приходите няма опасност да влошат 

качеството на общинските услуги, но при някои от дейностите за оптимизиране на 

разходите има такава заплаха.  

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  
За изпълнението на финансовия план за оздравяване текущо може да се наблюдават 

някои индикатори, като целта е при отклонение от заложените цели своевременно да се 

предприемат съответни действия.      

 Увеличаване на приходите от данъци - Изпълнението на приходите от ДНИ, 

ДПС и ДВПИ спрямо същия период за 2019г. се подобрява в резултат на 

предприетите мерки за подобряване на събираемостта на приходите от тези 

данъци и увеличаване на данъчното усилие. Конкретните мерки, които 

общината ще предприеме в тази връзка са описани по-долу. 

 Увеличаване на приходите от такси 

 предвидено е изменение в размера на част от съществуващите такси на 

територията на общината, както и въвеждане на нови такси 

 Намаляване на просрочените вземания  

 Намаляване на разходите за персонал в общите разходи за местни дейност 

 Намаляване на разходите за издръжка  

 Намаляващ дял на просрочените задължения в собствените приходи и 

изравнителната субсидия 

 Намаляване на поетите ангажименти за разходи  

  Намаляване на новите задължения за разходи  


