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1. Характеристика на средата през 2003 г.
1.1 Финансово състояние на общините
Общинските бюджети се характеризират с дефицит, който има различен характер
според отговорностите за неговото възникване и възможностите да бъде
финансиран: дефицит в делегираните дейности – оценен и заложен в ЗДБРБ за 2003
г.; дефицит в местните дейности – по експертни оценки възлиза на 130-160 млн. лв.,
който освен това е и много неравномерно разпределен сред общините, като
причините, които го пораждат са две – исторически достигнати високи разходни
равнища или недостатъчна приходна база. Бюджетните правила през 2003 г. ясно
очертават тенденцията за намаляване на дефицита в делегираните и увеличаването
му в местните дейности. Редица общини пренасочват собствени приходи за
финансиране на недостига в делегираните дейности или за увеличаване на
стандартите, като по този начин намалиха възможностите за адекватно финансиране
на местните дейности.
Реална картина за динамиката на общинските бюджети може да се придобие само,
ако разходната структура на общините се уеднакви за няколко години и така се
постига оптимална степен на съпоставимост. За целта разходната структура за 2002
и 2003 г. е преизчислена спрямо тази през 2004 г. като данните са “изчистени” от
отпаднали или възложени разходни отговорности. Резултатите1 показват трайна
тенденция на свиване на общинските отговорности в номинални и съпоставими
стойности:

Коригирани общински разходи ( в млн. лв.)
Общински разходи на съпоставима база ( в млн. лв.)
Верижен индекс
Базисен индекс

2002 г.
1724.9
1867.4
1.0000
1.0000

2003 г.
1782.5
1857.3
0.9946
0.9946

2004 г.
1796.7
1796.7
0.9673
0.9621

Наблюдава се и намаляване на общинските разходи в макро-показатели като брутен
вътрешен продукт и консолидиран бюджет, което говори за тенденция, обратна на
смисъла от финансовата децентрализация2:

Общински разходи/БВП
Съпоставими общински разходи/БВП
Съпоставими.общински разходи/КДБ

2002 г.
7.1
5.3
13.5

2003 г.
5.8
5.1
13.1

2004 г.
4.7
4.7
12.1
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Пълната методология и резултатите са представени в доклада “Сравнителна оценка на общинските
бюджети за периода 2002-2004 г. “, ноември 2003 г., д-р Стефан Иванов,
2
Пак там.
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Общински инвестиции/публични инвестиции

16.8

17.6

7.8

1.2 Разходни отговорности
Начинът на определяне на видовете делегирани и местни публични услуги през
2002 и 2003 г. предполага периодичното им преразглеждане в началото на
бюджетния процес. Ясното, неоспоримо и трайно разграничаване на отговорностите
са гаранция за стабилност в системата както на местните финанси, така и на
взаимоотношенията й с държавния бюджет. От друга страна България е в началото
на един процес, по време на който се търсят най-добрите за обществото решения.
Начинът, по който се въведе децентрализацията през 2003 г., т.е. непълното
финансиране на делегираните дейности, и проблемите, които породи, често
поставят под въпрос ползите от самия процес. Наблюдава се естествен и разбираем
стремеж за прехвърляне на редица типично местни отговорности на държавата
поради липсата на собствени ресурси – например настояването на общините
държавата да поеме част от издръжката на детските заведения.
Особено показателен пример е броят на услугите, предоставяни от общините, като в
случая под “услуга” разбираме дейност по смисъла на Единната бюджетна
класификация. През 2003 г. общините предоставят 89 услуги срещи 71 през 2002 г..
като за различните общини броят варира между 17 и 57 през 2002 г. срещу 14 до 65
през 2003 г. Данните сочат също, че в 159 общини броят на предоставяните услуги
намалява, в 34 общини се запазва същия и в 70 броят им се увеличава. Могат да се
откроят два основни фактора за тази тенденция: отпадането на “традиционни” до
момента услуги от отговорностите на общините и отказ от предоставяне на
определени услуги поради наличието на структурен местен дефицит.

Тук е мястото за стратегически управленски избор: дали ще решаваме този проблем,
който е проблем за около 100 общини, чрез преразпределяне на отговорности без
ресурси т.е. обратно към държавата или чрез увеличаване на местните отговорности
успоредно с разширяване на приходната база. В първия случай решаваме моментен
проблем по начин, противоречащ на смисъла от децентрализацията. Във втория
търсим трайни решения в името на отговорно и силно местно самоуправление.
1.3 Диалог между властите в Работната група по финансова децентрализация
(РГФД)
РГФД заседава шест пъти за периода май-октомври 2003 г. като четири от срещите
бяха посветени на промени в самата Програма за финансова децентрализация. По
този начин повечето от задачите в Програмата или останаха неизпълнени, а
съвместната работа по бюджет 2004 започна прекалено късно и в голяма степен
компрометира качеството на постигнатите резултати особено по отношения на
стандартите за делегираните дейности.
Невъвеждането на разработената система за мониторинг на процеса на финансова
децентрализация, залегнала както в програмата така и в Закона за държавен бюджет
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на РБ за 2003 г. като ангажимент на Правителството, не позволи своевременното и
обективно отчитане на явления и проблеми, породени през първата година на
промените, особено в частта на непълното финансиране на делегираните дейности.
Бюджетната процедура на Министерство на финансите за 2004 г. не се съобрази с
развитието на процеса на финансова децентрализация в следните основни
направления:
•
•
•

постави разходни тавани за делегираните дейности вместо позоваване на
реалните нужди от ресурси чрез стандартите;
субсидиите за капитални разходи и изравнителната субсидия отново бяха
формирани на остатъчен принцип вместо на база оценка на потребностите;
капиталните разходи за делегираните дейности се финансират чрез целева
субсидия вместо да бъдат елемент на стандартите, както изисква Програмата.

Не беше проведен диалог и по създаването на компенсационен механизъм,
осигуряващ плавен преход при финансирането на делегираните дейности, както
предвижда Програмата.
Наблюдава се и трайна
тенденцията общините да се третират като
агенти/изпълнители на различни държавни политики без да имат участие в
разработването на политиките или в тяхното прилагане. Подобни примери са
възможностите за участието на общините в бюджетната процедура, подхода при
решаване на проблема за финансиране на общинските болници през 2004 г.,
програмата на правителството от социални помощи към заетост.

2. Предложения към проекта за бюджет 2004 г.
2.1 Дефицит в местните дейности
Необходимостта от увеличаване на финансовите възможности на общините и
преодоляването на дефицита в местните дейности би трябвало да се решава в три
посоки: а) разширяване на общинската приходна основа, като условие за адекватно
финансиране на местните услуги и генериране на преходни остатъци, - б)
намаляване на достигнати прекомерно високи разходни равнища и - в) развитие на
общинския кредитен пазар.

а) Патентния данък е типичен местен приход и като първа стъпка постъпленията от
този данък трябва да се изключат от обхвата на споделяне на ДДФЛ. С други думи
постъпленията да станат местен приход и едва тогава да се прави регулация за
финансиране на делегираните дейности.
Необходимо е да се извърши актуализация на данъчната основа и ставки на
имуществените данъци, постъпленията от които силно изостават от тенденциите в
икономическото развитие на страната. ЗМДТ предвижда механизъм за актуализация
на оценките, който трябва да се приложи от данъчна администрация през 2004 г.
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Едва след горните две мерки може да се търси ефекта от изравнителната субсидия,
която би подпомогнала единствено общините с нисък данъчен потенциал с цел
осигуряване на минимално равнище на местните публични услуги.
б) Изследване на ИМС3 оценява местния дефицит и групира общините, които го
генерират, според приходите и разходите на жител. Ясно се очертава две групи
общини, генериращи почти целия размер на дефицита – такива, които нямат реална
приходна основа, която да им позволи да се справят с местния дефицит и други, с
достигнати много високи разходи на жител, за които заделят и съответните местни
ресурси. Сегашната система на разпределяне на изравнителната субсидия нито
решава проблема на първата група общини, които очевидно не могат да се справят
сами, нито стимулира втората група да оптимизира разходите си. Втората група
общини системно са финансирали по-големите си разходи за сметка на държавни
трансфери до 2002 г. и в момента единственият разумен избор е тези разходи да не
бъдат финансирани повече от държавата, за постигането на което методиката за
изравнителната субсидия трябва сериозно да се преоцени.
в) Разширяването на общинската приходна база е условие за пълноценно използване
на възможностите за общинско кредитиране. Работната група по кредитирането
може да приключи работа по нормативната рамка за общинското кредитиране в
началото на 2004 г. и е реалистично да се очаква, че от началото на 2005 г.
общинското кредитиране ще се осъществява в коренно различна среда. Дотогава е
необходимо да се извърши интензивна експертна работа по повишаване на
капацитета на участниците на пазара на кредитни инструменти – общини,
сдружения на общини, финансови институции и граждани.
2.2 Инвестиционни възможности на общините
През 2004 г. трябва да намерят решение и следните въпроси, ключови относно
увеличаване на инвестиционните възможности на общините:
Финансиране на инвестиционните разходи за делегираните дейности чрез системата
от трансфери съгласно промените в Програмата за финансова децентрализация. За
целта стандартите се надграждат с капиталов компонент, изчислен като процент
върху разходите за издръжка.
Държавният бюджет трябва да финансира обем капитални разходи за местни
дейности е размер не по-малък от тези през 2003 г.
Финансовите взаимоотношения между София и републиканския бюджет не трябва
да са за сметка на намаляване на инвестиционните възможности на останалите
общини.
2.3 Местно самоуправление и нормативна среда през 2004 г.
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Реализация на програмата за фискална децентрализация: какво предстои, Джеймс МакКала, RTI
Емил Савов, ИМС, Стефан Иванов, “Клуб Икономика 2000”, юни 2003
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Основните принципи и правила на финансовата децентрализация се съдържат в
предложенията за промени в Закона за общинските бюджети (ЗОБ). В същото време
Проектът на ЗДБРБ за 2004 г. съдържа текстове, които:
 противоречат на промените в ЗОБ, или
 повтарят текстове от предлаганите в ЗОБ промени.
Избирателното включване на определени норми от ЗОБ в ЗДБРБ за 2004 г. създава
несигурна и непълна среда за работа в условия на финансова децентрализация.
При тази нормативна неяснота остава под въпрос доколко общините ще имат
правомощия да управляват ресурсите в делегираните дейности с цел постигане на
ефективност и доколко нормативната среда и регулаторната практиката ще спомагат
или ще възпрепятстват процеса. Наличието на стандарти за оценка на
необходимостта от ресурси не означава стандартни подходи по общини по
управлението на средствата. Обратното води до пълен контрол на държавата върху
дейността на местните власти и обезсмисля решенията на общинските съвети по
отношение на делегираните дейности.
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