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1. ПРЕГЛЕД НА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА В
БЪЛГАРИЯ
Общинските финанси в България
Общините в България полагат големи усилия да изпълняват задълженията си по отношение на
предоставянето на публични услуги с ресурсите, с които разполагат. Тъй като българското
правителство е поело и носи значителен дълг, общините трябва да се стремят да разширяват
приходите си, за да изпълняват разходните си задължения. Натискът за по-голяма финансова
автономност на общините произтича от все по-малките възможности на правителството да
обезпечава обичайното по-рано ниво на публичните услуги и от нарастващото изискване на
обществото за управление, което откликва на потребностите.
Финансирането на общините не върви в крак с разширените им разходни отговорности.
•

В много страни в преход, както и в България, характерът на общинските финанси и на
финансовите взаимоотношения на общините с централните власти се е променил сравнително
малко в сравнение с времето на централизираното планиране. Например, общинските текущи
дефицити се финансират с допълнителни субсидии от правителството.

•

Макар че отговорностите за някои публични услуги са прехвърлени на общините, някои важни
аспекти на управленския контрол – като заплатите на учителите и кадровото обезпечаване на
училищата – остават в ръцете на правителството и се уреждат с подробни министерски
постановления.

Въпреки необходимостта от повече местни приходи, с които да се покрият общинските задължения
по отношение на текущите и инфраструктурни разходи , перспективата за предоставяне на по-голяма
финансова автономност на общините е все още ограничена.

Децентрализацията: за и против
Хората по света искат гласът им да се чува по-силно при вземането на решения от правителствата. В
почти всички демократични държави е въведено самоуправлението на под-национално ниво. И в
богатите, и в бедните страни на по-ниските нива на управление се прехвърля политическа, финансова
и административна власт.
Предимства на децентрализацията
Децентрализацията може да увеличи влиянието на хората върху решенията, засягащи техния живот и
вземани от органите на властта. Тя може да увеличи ефективността и отзивчивостта на органите на
властта, като въвлича гражданите в управлението и укрепва демократичния процес. Местните
изборни ръководители разбират какви са предпочитанията на местната общественост, нейните
потребности и готовността й да заплаща за публичните услуги. Те са директно отговорни пред своите
избиратели – особено за ефективното използване на местните приходи. Както е записано и в Хартата
на ЕС за местно самоуправление, тази по-голяма ефективност в изразходването на ресурсите е и найсилният аргумент в полза на децентрализацията. Тя осигурява по-добри публични услуги, по-голяма
готовност да се заплаща за тях и по-голяма отзивчивост и отговорност на общинските ръководства и
служители, осигуряващи тези услуги.
Чрез децентрализацията може да се подобри и общото мобилизиране на приходоизточниците, като се
покрият и такива местни сегменти от данъчната основа, които сега не се обхващат чрез националните
данъци. По-добрата мобилизация на приходоизточниците ще позволи да се постигне по-добро
съчетание от намаляване на данъчните ставки (или поне не така голямо увеличение) и/или по-високи
приходи в публичния сектор.

Недостатъци на децентрализацията
Често се изтъква аргументът, че децентрализацията може да застраши макроикономическата
стабилност, като намали контрола на правителството върху публичните ресурси. Общинският
дефицит може и да осуети усилията на правителството да ограничи разходите в публичния сектор
или бюджетния дефицит. Такива сериозни проблеми обаче могат да възникнат само в страни, в които
общинският сектор контролира големи ресурси, или в които ползването на заемен капитал от
общинските власти не се ограничава нито чрез правителствен контрол, нито чрез предпазлива
политика на кредиторите. Нито едно от тези условия не е налице, а и няма вероятност да се появи в
България, където финансовата автономност на общините е доста малка в сравнение с европейските
стандарти.
Децентрализацията би намалила контрола и финансирането от страна на правителството на общите
публични разходи (включително и капиталови), както би намалила и регламентирането на
общинските дейности на централно ниво. За привържениците на централизма това е недостатък, а за
тези, които искат общините да имат по-голям избор и по-голяма отговорност за финансирането на
местните приоритети в публичните услуги, това е предимство.
Възможно е не всички общини да имат достатъчни административни или технико-експертни
възможности да поемат новите приходни и разходни отговорности, които ще дойдат с
децентрализацията. Този въпрос може да се реши чрез обучение и експертна помощ, но наличието на
общински управи със съществено различни административни, експертни или финансови
възможности може да бъде и дългосрочен проблем. В международната практика, колкото по-големи
са възможностите на общините, толкова по-голяма финансова самостоятелност им се предоставя (т.е.
повече приходни и разходни отговорности). На общините с по-малки възможности може да се
предоставят по-малко разходни пълномощия, като те получават и по-голям дял от държавните
субсидии за основните си административни дейности.

Икономическите принципи и политиката на общинските финанси
Бъдещият характер на общинските финанси в България ще се основава на рационални икономически
принципи, така че политиката, произлизаща от тях, да е стабилна, надеждна и ефективна. В
следващите части на тематичната поредица ще се изследват следните теми:
•

Децентрализация, фискална децентрализация и общинска финансова автономност

•

Разходни пълномощия

•

Приходни пълномощия и споделяне на данъците

•

Цели на субсидиите; вертикален и хоризонтален финансов дисбаланс

•

Изравнителните аспекти на системата на субсидиите

•

Диференциран подход към общини с различни възможности и в различно положение

•

Някои основни правила на фискалната децентрализация

2. ФИСКАЛНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ НИВА НА УПРАВЛЕНИЕ
Фискалната децентрализация и финансирането на многостепенното управление
Ефективното използване на многостепенното управление изисква: (a) правилно възлагане на
разходните и приходните отговорности (на компетентността да предоставят публични услуги и на
правомощията да набират приходи) на всяко ниво на управление; и (б) система на финансови
взаимоотношения между различните нива на управление, която може най-общо да балансира общите
приходи и разходи на всяко ниво.

Компетентност в предоставянето на публични услуги (разходните пълномощия)

Предпочитанията на хората, които плащат за публичните услуги, се удовлетворяват най-добре тогава,
когато услугата се предоставя от най-ниското ниво на управление, което е в състояние да направи
това. Възлагането на разходните отговорности на всяко ниво на управление е първата стъпка в
подобряването на системата на общинските финанси и на финансовите взаимоотношения между
различните нива на управление. В този процес следва да се отразят историята, традициите и
институциите на страната, като се отчита засилващата се роля на местните предпочитания в
осигуряването на публичните услуги.
Много от публичните услуги се предоставят съвместно от правителството и органите на местното
самоуправление. Тази споделена отговорност може да намали оперативната ефективност като
раздели управленския контрол (над заплатите, щатното обезпечаване, материалната база, т.н.) между
правителството и общините.
Освен това, нормативните актове, издавани от министерствата, често налагат значителен
правителствен контрол върху услуги, предоставяни от общините. Ако тези актове не се изработят
целенасочено така че да осигуряват децентрализиран, в по-голяма степен автономен, начин на работа
на местна почва, те може ненужно да ограничат местната свобода на избор и оперативната
ефективност в предоставянето на услугата.

Приходни пълномощия
Компетентността в предоставяне на общински публични услуги (възлагането на разходни
отговорности на общините) трябва да определя степента, в която на общините се възлага
отговорността за набиране на приходи. Отчетността на местна почва може да осигури по-ефективно и
ефикасно изразходване на общинските средства, отколкото по-централизираната среда.
Гласоподавателите могат да оказват силно влияние върху местните финанси като подкрепят тези
местни ръководства, които правят видими подобрения в общините и гласуват срещу такива, които
възприемат като несправедливи или налагащи прекомерни данъци и такси.

3. РАЗХОДНИ ПРАВОМОЩИЯ
Разходни ПРАВОМОЩИЯ: Първата стъпка
Вземането на решение за това кои правомощия по отношение на публичните услуги (разходни
отговорности) са най-подходящи за различните нива на управление, е първата стъпка към подецентрализирана фискална система. Разходните отговорности трябва да са определени максимално
ясно, така че да се намалят излишното припокриване, дублиране на правомощия и юридическа
непоследователност и да се засили отговорността. Този процес трябва да отчита историята на
страната, традициите и институциите за предоставяне на публични услуги, като същевременно
признава засилващото се значение на местните приоритети в предоставянето на публични услуги,
както това е разгледано в Части 1 и 2.
Няма една единствена “правилна” схема за разпределяне на разходните отговорности. В отделните
европейски държави се наблюдават съществени различия в това отношение. Във всички случаи
обаче, принципите на публичните финанси представляват база за политиката в тази сфера.
Ефективност и “зона на ползите” на публичните услуги
Ефективното предоставяне на публични услуги е налице, когато правителството максимално
удовлетворява потребностите и предпочитанията на данъкоплатците като цяло. Ефективното
разпределение на разходните отговорности следва “принципа на субсидиарността” от хартата на ЕС
за местното самоуправление, според който потребностите и предпочитанията на онези, които плащат
за публичните услуги, се задоволяват най-добре, ако отговорността за всяка публична услуга е
разпределена на най-ниското ниво на управление, което е в състояние да я предоставя . Така
например, тъй като националната отбрана е услуга, която се ползва от нацията като цяло, би трябвало
да се осигурява от правителството. За разлика от това, отделните общности се ползват, примерно, от
услугата по събирането на отпадъците, така че тя трябва да се осигурява от общините.
Зона на ползите, икономии от мащаба и административни икономии

Очертават се три основни случая, в които възникват трудности:
1. Когато зоната, в която се консумират ползите от една услуга е по-широка от територията, върху
която предоставящият я управленски орган има юрисдикция (т.нар. “външни райони”),
2. Когато икономиите от мащаба правят дадена услуга далеч по-евтина, когато тя се предоставя от
управленски орган с юрисдикция в по-широк район
3. Когато дадена дейност може да бъде администрирана по-лесно в по-голям район.
В тези случаи обикновено е нужно някакво участие от страна на централната власт, за да може
ползата от услугата да се разпростре в достатъчно голям район.
•

При новата система в българското здравеопазване, някои болници, които преди са обслужвали
само една община, може да обслужват и съседните общини.

•

Бъдещите регионални управи могат да изпълняват дейности от полза за целите области, като
например контрол върху околната среда, поддържане на средните звена за медицинска помощ и
различни дейности по техническата поддръжка за по-малките общини, които не могат сами да
предоставят подобни услуги.

Споделени разходни отговорности
Множество публични услуги са от полза и за местната общност, и за нацията като цяло. Такива
дейности обикновено се изпълняват съвместно от централната и общинските власти. Централната
власт може да формулира политиката, да приема наредбите и стандартите, докато по-ниските нива на
управление носят отговорност повече за действителното изпълнение на услугата.
Предлагани промени на централно ниво
Всякакви нови отговорности на органите на управление на по-ниските нива изискват да се направят и
адекватни промени в регулиращите и надзорни функции на централната власт, както и да се намали
ролята на центъра в предоставянето на услугите. (Това е особено важно по отношение на съвместно
предоставяните услуги.)
•

Значителната преди роля на централните власти в действителното предоставяне на услугите
трябва да бъде намалена, пропорционално на отговорностите по услугите прехвърляни към пониските нива на управление.

•

Свръх-детайлизираното централно регламентиране трябва да бъде така опростено, че
нормативната среда да стимулира по-голяма прозрачност и отговорност пред местните
избиратели.

•

Макар че е свързана с намаляване на участието на централната власт в предоставянето на услуги,
по-голямата местна самостоятелност изисква да се засили контролът от страна на централните
власти върху финансовата дисциплина на общините. Централната власт също трябва да разшири
дейността си по оценка на резултатите от предоставяните услуги. Добрият централен мониторинг
и оценка могат да проправят пътя към по-голяма местна автономия в бъдеще, когато общините
покажат че имат нарастващ потенциал да управляват разходните (и приходни) отговорности.

Устойчивост на разпределението на разходните правомощия
Веднъж след като са определени разходните правомощия, те не трябва да се предоговарят всяка
година. При едно подобно предоговаряне бъдещото централно финансиране на т.нар. “делегирани”
дейности и общинското финансиране на “местните” дейности би могло по-скоро да застраши, а не да
подсили тази устойчивост. Подходът на разграничаването на “делегирани” и “местни” дейности би
могъл да наложи ежегодно повтарящи се преговори за това кои дейности са “делегирани”, а навярно
и за адекватния дял на централното финансиране на частично делегираните дейности. Нещо повече,
всякакво увеличение в броя на “делегираните” дейности в крайна сметка би намалило местната
автономия с все по-голямото централизиране на тяхното финансиране. Всякакво централизиране на
разходите за заплати за предоставяните на местна почва услуги също би могло да стесни местната
автономия, като подкопае правомощията на общините да определят заплатите и свързаните с тях
условия на работа.

Изпълнение на промените на централно ниво
Би могъл да се обмисли и различен подход, при който да се въвеждат гореописаните “Предлагани
промени на централно ниво” за една или повече от основните функции по публичните услуги –
образование, здравеопазване или социално подпомагане. Резултатите от това по-децентрализирано
предоставяне на услуги, опростените нормативи и засиленият централен контрол и оценка биха
могли след това да се приложат и към други министерства и услуги.

4. ПРИХОДНИ ПРАВОМОЩИЯ И СПОДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЦИТЕ
Приходни правомощия и общинска фискална автономност
В страни като България – с местно и евентуално, регионално ниво на самоуправление – данъците и
ползите от публичните разходи на всяко ниво на управление трябва да са възможно най-тясно
свързани. Т.е., ако разглеждаме предоставяните на местно ниво публични услуги, гражданите –
избирателите – потребителите, които живеят в дадена община, трябва да плащат за онова, което
получават, и да получават онова, за което плащат. Както е посочено в предишните части,
финансовите трансфери от другите нива на управление ( които ще бъдат разгледани по-нататък в тази
серия) би трябвало да финансират онзи дял от местните услуги, от които се ползват жители или
фирми от други общини. (В някои случаи, с оглед на икономията от мащаба или административната
ефективност може да се налага по-високите нива на управление да определят или събират данъци,
или да предоставят услуги, които иначе биха били в правомощията на по-ниските нива на властта).
В рамката на икономическата ефективност, сумата на приходите, които трябва да бъдат генерирани
на общинско ниво, се определя от размера на общинските разходни отговорности. Така, правилното
определяне на приходните правомощия може да даде възможност за избор на нивото и характера на
публичните разходи. Съответно, на общините трябва да бъдат предоставени “собствени”
приходоизточници – чиито нива се контролират от тях, а не от правителството – за да
финансират услугите, които те предоставят. Затова, за да се определят правилно разходните
отговорности, които се възлагат на общинските власти, от съществено значение е осигуряването
на известно ниво на местна фискална автономност – най-малкото по отношение на определянето
на ставките на местните данъци.
Характеристика на добрия местен данък
За да могат да играят активна и засилваща се роля в предоставянето на публични услуги, общинските
власти трябва да получат достъп до адекватни приходоизточници, трябва да им бъде не само
позволено, но и да бъдат насърчавани да използват тези източници ефективно. Когато се преценява
дали даден данък може да се наложи на местно ниво, трябва да се отчетат следните характеристики.
Местна политическа отговорност
Всеки местен данък трябва да е видим за местните гласоподаватели и достатъчно голям, за да налага
забележимо данъчно бреме. Колкото повече избирателите усещат “болката” от финансирането на
общинските разходи, толкова по-голяма е вероятността те да държат местните си изборни
ръководители отговорни за качеството на предоставяните услуги.
Неподвижност на данъчната база
Данъчната база трябва да е относително неподвижна, така че да дава възможност на местните власти
за известна гъвкавост с различни ставки, без да губят голяма част от данъчната си база. Така, въпреки
другите проблеми свързани с тях, местните данъци върху недвижимото имущество са ефективни
генератори на приходи за много общини в целия свят.
Съответствие на приходите
Данъчните приходи трябва да съответстват на местните разходни отговорности. Приходите трябва да
са достатъчно “жизнеспособни”, така че да нарастват с темповете. с които нарастват местните
разходни задължения (като се включи и инфлацията).
Участието на общините в споделянето на приходите от националните подоходни данъци е масово
явление за страните в преход в централна и източна Европа. Въпреки това, споделянето на приходите

от националните подоходни данъци би могло да застраши достъпа на общините до приходи. Колкото
повече нараства делът на общините в някой данък, толкова се намалява фискалната важност на този
данък за правителството. По-малката му значимост за центъра би могла да намали политическия
интерес на правителството към този данък, както и усилията по неговото събиране. Така, при една
промяна в полза на непреките данъци, каквото е положението в България днес, дори общините да
получат по-висок дял от националния подоходен данък, това може и да не компенсира намаляването
в ставките на подоходните данъци. Така, ако искаме подходът със споделените данъци да остане и в
бъдеще елемент на общинските финанси, всички приходоизточници на централно ниво заедно биха
представлявали по-добра база за споделяне на данъци, отколкото само данъците върху доходите.
Стабилност, предсказуемост и устойчивост на приходите
Данъчните приходи трябва да са предвидими, стабилни и устойчиви – особено, ако се очаква
общините да помагат при финансирането на основни услуги като образование или здравеопазване.
Обвързаността със споделените подоходни данъци, въпреки тяхната жизненост, би могло да намали
общинските приходи по време на икономически спад. Освен това, общинските данъчни източници не
трябва да се намаляват без адекватно заместващо финансиране.
Избягване на “износа” на данъци към лица, които не са местни жители
Общините не трябва да се опитват да прехвърлят бремето на местно налаганите данъци върху лица,
които не са техни жители и които нямат “глас” в местните решения за данъците и разходите. В
противен случай, такава липса на отчетност би насърчила налагащата данъци община да прави свръхразходи, местните граждани няма да свързват данъчните тежести с ползите от разходите, а местните
ръководители ще са по-малко отговорни пред избирателите си за това как са използвали всички
действително събрани данъчни средства.
Видимост на данъчната база
Както е и при “износа” на данъци, видимостта на данъчната база осигурява отговорността за тях.
Всъщност, фискалната децентрализация би могла да направи данъците по-видими, ако прехвърли
данъчно бреме от непрекия данък върху добавената стойност към преките местни имуществени
данъци или други наистина местни източници на приходи.
Справедливост на даден данък
Местните данъкоплатци трябва да възприемат даден данък като справедлив. В противен случай,
плащането му ще е проблематично – отделните данъкоплатци ще избягват да го плащат, а може дори
организирани групи данъкоплатци открито да откажат да го плащат. Така например, може да се
преиграе с недобре обоснованите местни бизнес данъци.
Лесно администриране
Местните данъци трябва да могат да се администрират лесно и икономично. Централното
администриране на някои местни данъци от името на общините би могло да е по-ефективно от
местното им администриране. Данъчните служби обаче рядко ще преследват събирането на тези
данъци със същата настоятелност, с каквато биха го правили заинтересованите от тях местни органи.
Опростяването на местните данъци и такси – особено на събираните по график данъци върху бизнеса
– могат да намалят административните разходи без това да наврежда на събирането на приходите .
Така, правилното определяне на приходните пълномощия може да подпомогне децентрализацията
като предостави възможности за избор в равнището на публичните разходи на всяко ниво на
управление. На общините трябва да се предоставят източници за “собствени” приходи, чието
равнище те да контролират сами, а не правителството, така че да могат да финансират
услугите, които предоставят. Затова, наличието на известна степен на фискална автономност е
от съществено значение, за да има смисъл и от предоставянето на приходни пълномощия на
общините.

Финансови взаимоотношения между правителството и местните власти
В идеалния случай общинските приходи трябва да съответстват на общинските разходи. На практика
обаче, общинските приходи почти винаги са по-малки от разходните потребности на общините.

Наличието на добра система на финансови взаимоотношения между различните нива на властта може
да подпомогне децентрализацията, като покрие разликата между общинските разходни потребности и
обикновено по-малките финансови ресурси, без при това обаче да демотивира усилията за набиране
на повече местни приходи или за прилагане на нововъведения, които спестяват разходите.
Правителствените субсидии са особено необходими там където общините осигуряват такива основни
публични услуги, като основното и средно образование.

По-голяма общинска финансова автономност
Международният опит показва, че общините се нуждаят от приходи, които са съпоставими с
разходните им отговорности. За да може местните органи на властта да играят все по-голяма роля в
осигуряването на публични услуги – което е и същността на децентрализацията – те трябва да имат
достъп до адекватни приходоизточници и правомощие да ги използват ефективно, като сами
определят основата и ставките на местните данъци и такси.
Структурата на общинските данъци и такси и на правителствените субсидии зависи от
правомощията, предоставени на общините. “Финансирането трябва да следва функцията” : ресурсите
трябва да бъдат съизмерими с дейностите, които се финансират с тях.

Процесът на децентрализация
Децентрализацията е продължителен процес, а не еднократна, всеобхватна реформа. И макар и да
изглежда като че ли тя е решение, което се взема основно на централно ниво, тя е също така и
преобразование, което се осъществява съвместно от правителството и общините. Често
правителствата смятат, че общините не са способни да управляват добре новите си отговорности или
допълнителните ресурси. Затова е необходимо първоначално да се установят най-добрите
възможности и да се действа съобразно с тях.
Всички елементи на реформата по посока на децентрализация трябва да вървят заедно. Система,
която се базира на правила, дава по-добри резултати от такава, която няма правила. Категоричните
правила за възлагането на функционалните отговорности и приходоизточници и за разпределяне на
субсидиите намаляват неяснотата и засилват политическата отговорност. Установените правила,
освен това, позволяват на всички участващи страни да преследват своите интереси в условията на
прозрачност и равнопоставеност на всички участници.

5. ЦЕЛИ НА СИСТЕМАТА НА ФИНАНСОВИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
ЦЕНТРАЛНИТЕ И МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Фискалните взаимоотношения като комплексна система
Според възприетата в България терминология фискалните потоци между централното и местното
равнище включват общите и целевите субсидии от централните органи към общините. Тук понятието
“общи субсидии” включва всички фискални потоци в най-общ смисъл (с изключение на споделените
данъци, които се разглеждат отделно), а понятието “целеви субсидии” се отнася до конкретни форми
на субсидиране като например целевата субсидия за инвестиционни цели.
Данъчните и неданъчните приходоизточници на разположение на органите на под-национално
равнище рядко реализират достатъчно постъпления за покриване на разходните потребности. Ето
защо споделените данъци и фискалните потоци между централното и местното равнище
представляват основни елементи от финансирането на поднационалното равнище в повечето държави
(макар и нерядко да имат второстепенно значение за по-големите гладове).
Системата на фискални взаимоотношения между централните и местните органи в повечето страни
включва различни форми на субсидиране в посока към централизация или децентрализация. Найподходящият избор на начини на субсидиране зависи от целите на системата като цяло. Следователно
разработването на система на фискални взаимоотношения между централното и местното равнище
следва да се насочи преди всичко към резултата, т.е. доколко допринася за постигането на общите
цели, а не толкова към използваните за целта средства.
Цели на системата на фискални взаимоотношения между централните и местните органи

Системата на фискалните взаимоотношения между централните и местните органи се стреми да
преодолее вертикалния бюджетен дисбаланс, хоризонталния бюджетен дисбаланс и страничните
последици. Освен това тя трябва да създаде стимули за нужното фискално поведение и да отчете
относителната административна ефективност на всяко равнище на управление. Тези моменти са само
набелязани в този материал и се разглеждат по-подробно в следващите два тезиса.
Вертикален фискален дисбаланс
Вертикалният фискален дисбаланс се отнася до разликата между разходните отговорности и
правомощията за реализиране на приходи на различните равнища на управление. Вертикалният
дисбаланс обикновено се преодолява чрез увеличаване на обема на фискалните потоци между
централните и местните органи (споделени данъци, общи и/или целеви субсидии) или чрез пошироки правомощия на органите на поднационално равнище за реализиране на приходи. Всяка
съществена промяна в посочените елементи на системата на фискални взаимоотношения може
значително да промени цялостния й ефект както за обществения, така и за частния сектор. Затова
преди да се извършат подобни промени трябва да се направят внимателни емпирични разчети.
Хоризонтален бюджетен дисбаланс
Хоризонталният бюджетен дисбаланс се отнася до регионалните/местните различия в средствата, с
които разполагат органите на управление на едно и също равнище. Изравняването, т.е. коригирането
на хоризонталния бюджетен дисбаланс, може да е свързано с някои трудни решения. Какво следва да
се изравни – равнищата на приходите, фискалните възможности, потребностите от разходи или
някакви други фискални показатели? До каква степен страната може да се позволи да намали
несъответствията между богатите и бедните райони и в какви срокове може да го постигне? Как
трябва да се възприемат диференцираните местни данъци и такси с оглед на опасността от
задълбочаване на различията между различните райони? Подобни въпроси изискват внимателно
преценяване на целите на равноправието и отговорите могат да се формулират само след задълбочен
количествен анализ.
Странични последици
Страничните последици се проявяват, когато ползата от дадена услуга надхвърля границите на
органа, който предоставя услугата. Така например една пречиствателна станция за отпадни води ще
бъде от полза за всички граждани по течението на реката, в която отпадните води се заустват, а не
само за общината (и дори областта), която може да е построила и финансирала пречиствателната
станция. На теория страничните последици се компенсират чрез съответстващи допълнителни
средства, отпуснати от централните органи на общините за предоставените от тях услуги, които
задоволяват и допълнителни външни потребности. Но поради високите аналитични изисквания този
подход се оказва неподходящ за практическо приложение. Всъщност необходимостта от относително
опростяване на администрирането, регулирането и надзора на обществените услуги доведе до
появата на ясно изразена тенденция през последните години, особено в Европа, към замяна на
безусловните субсидии за конкретни услуги с обща фискална помощ за съответните органи. Разбира
се, този подход укрепва самостоятелността на местното самоуправление.
Административна ефективност
Общоприето е становището, че централните органи са по-ефективни от общините при оценката и
събирането на данъците. Ето защо националното събиране на данъците може ефективно да подкрепи
системата на фискални взаимоотношения между централните и местните органи. Освен това
местната бюджетна самостоятелност може да се съчетае с административната ефективност на
централно равнище, както например при данъка за общините върху националния подоходен данък.
В някои случаи обаче органите на местно самоуправление могат да постигнат по-ниски
административни разходи и по-висока събираемост. Поне при определени условия общините могат
да се окажат по-ефективни в администрирането и събирането на такива местни данъци и такси, като
например данък сгради, потребителски такси и някои местни такси и данъци за предприятията, както
и дори евентуално данъците върху използването и собствеността на моторни превозни средства.

6. ВЕРТИКАЛЕН БЮДЖЕТЕН БАЛАНС: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА И СЪСТАВА
НА СРЕДСТВАТА, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Характеристики на добрата система на фискални взаимоотношения между централните и
местните органи
Добрата система на фискални взаимоотношения между централните и местните органи трябва да
бъде опростена, всеобхватна, прозрачна, непроизволна и достатъчно стабилна и предсказуема. Тя
трябва да се основава на всеобщо приложими правила, които не подлежат на договаряне и се
прилагат еднакво от органите на всички равнища.
Разработване на модела на субсидиите: преодоляване на вертикалния фискален дисбаланс
Разработеният модел на субсидиите трябва да допринася за преодоляване на вертикалния дисбаланс
(как да се определи размерът и съставът на средствата, които подлежат на разпределение) и
хоризонталния дисбаланс (критерии за разпределяне на субсидиите между бенефициентите). Тук се
разглежда вертикалният дисбаланс. На хоризонталния дисбаланс е посветен следващият тезис.
Вертикален дисбаланс: определяне на размера и състава на средствата, които подлежат на
разпределение
Държавата заделя средства в общ фонд, който впоследствие се разпределя по общини. Всеки от
подходите, често прилагани в съчетание, има както предимства, така и недостатъци.
Подходът на основата на споделените данъци определя размера на средствата, които подлежат на
разпределение, като твърдо фиксиран дял от даден/и/ елемент/и/ от приходите на централните органи.
Споделените данъци могат да имат децентрализиращ ефект, ако се основават на обвързани с растежа
данъци, увеличаващите се приходи от които могат да запазят значението си за бюджета на
централните органи. Въпреки това колкото по-голям е относителният дял на общините в приходите
от конкретен данък, който се определя централно, толкова по-малко заинтересовани са централните
органи в крайна сметка от по-високата му събираемост.
Въпреки че в България приходите от споделения подоходен данък на физическите лица следва да
нарастват успоредно с икономическия растеж, насочването на държавната политика към косвените
данъци може в края на краищата да се отрази неблагоприятно върху общинските приходи от този
споделен данък. Намаляването на данъчните ставки за по-високите доходи може да ограничи малко
приходите от данъка върху доходите на физическите лица в краткосрочен план. Но има нещо още поважно – по-малкото значение на този данък за централните органи може да отслаби контрола върху
неговото прилагане и събиране, най-малкото в сравнение с администрирането на косвените данъци, в
по-дългосрочна перспектива. Някои държави успешно прилагат алтернативата да споделят приходите
от по-широк кръг централно определяни данъци, включително ДДС.
Ад хок подходът разглежда размера на средствата за разпределение както всяко друго бюджетно
перо. Той наистина осигурява възможности за маневриране при смяна на прироритетите или при
потребност от стабилизация, но същевременно се отличава с редица недостатъци. Ад хок подходът не
е прозрачен, предсказуем, стабилен и най-вече всеобхватен, нито пък се подчинява на общоприети
правила. По такъв начин той внася несигурност в планирането на общинските финанси, намалява
отговорността и бюджетната дисциплина на местно равнище и подхранва бюджетната зависимост на
общините от центъра.
В условията на демокрация дори подход към общинските финанси, който е само привидно ад хок,
може да подкопае обществената подкрепа за правовия ред, националното правителство и дори самата
демокрация. Самата поява на ад хок формирана политика със сигурност до голяма степен разкрива,
че общинските ръководители, които имат подходящи политически или лични връзки може да
извоюват централно финансиране, което не винаги е обосновано от гледна точка на обективните
критерии. Ето защо ако политиката на правителството не е ясно формулирана, дори подходът на
основата на определени правила (обявени или необявени) ще се смята за ад хок. В България
допълнително предоставените средства на общините през последната година изглеждат като помощи
за финансиране на бюджетен дефицит. Общият размер на разпределените средства и основата за
разпределение остават неясни за обществеността. Затова дори системният подход, който може да е
приложен при определянето на субсидиите, ще изглежда опортюнистичен в очите на обществеността.
Подходът на основата на формула най-често се стреми да възстанови извършените местни разходи
за предоставяне на определено равнище на услуги по всяка дейност. Този метод може да допринесе

за утвърждаването на общонационални стандарти за услугите по функционални дейности (примерно
образование или здравеопазване) и да насърчи местни инфраструктурни проекти в съответствие с
националните инвестиционни проекти. От друга страна обаче подходът на основата на формула може
просто да разпределя субсидиите между бенефициентите механично без да се поставят съществени
условия за получаване на субсидиите или средствата да се отпускат целево.
Подходът на основата на формула може да бъде прозрачен, предсказуем, непроизволен и нерядко
опростен. Но подходът на “минималните стандарти”, особено при финансирането на организирани от
общините образование или здравеопазване, често пъти се свързва със значителни изисквания на
централните власти за изпълнението на отделните програми. Подобно регулиране може да забави
фискалната децентрализация чрез потискане на местния избор и липсата на стимули за местни
иновации.

Комплексен аналитичен подход към размера и състава на средствата за разпределение
Споделените данъци могат да се съчетаят с подходи на основата на формули за определяне на общия
размер на средствата, които подлежат на разпределение във формата на субсидии за местното
равнище. Размерът и съставът на тези няколко приходоизточника обаче трябва да отразяват
възникващите потребности от фискална децентрализация, както и влиянието на досегашните
бюджетни традиции и практика в страната. Следователно трябва още веднъж да се подчертае, че
установената система на фискални взаимоотношения между централните и местните органи трябва
да признава предпочитаната схема за фискална децентрализация (според актуализираното
разпределение на отговорностите за приходите и разходите) и по-големите възможности за
реализация на местни приходи, когато установява размера и състава на средствата, които подлежат на
разпределение във формата на субсидии между общините.
Такива комплексни задачи не бива да се изпълняват прибързано. Задълбоченият преглед на
подходящите цели на цялостната система на фискални взаимоотношения между централните и
местните органи трябва да бъде проверен чрез внимателен количествен анализ на съществувщите
алтернативи.

7. ХОРИЗОНТАЛЕН БЮДЖЕТЕН БАЛАНС: РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СУБСИДИИТЕ
МЕЖДУ ОБЩИНИТЕ
Хоризонтален бюджетен баланс (“изравняване”): разпределяне на субсидиите между общините
Както и да се определя общият размер на средствата за разпределение, начините на разпределение
между общините може съществено да повлияе върху системата на финансовите взаимоотношения
между централните и местните органи.
Производният подход е приложим само ако формирането на общия размер на средствата за
разпределение се определя съгласно метода на споделените данъци (вж Част № 6). Производният
метод връща общинския дял от споделените данъчни приходи обратно към общините, които са
реализирали съответните приходи. Следователно в страните в преход производният подход
облагодетелства по-богатите общини (обикновено по-големите градове и промишлените центрове),
където фактически се реализира най-голямата част от приходите от подоходния данък върху
физическите лица. По такъв начин се засилват бюджетните различия между по-богатите и по-бедните
райони.
Разпределението на основата на формула може да предложи доста възможности. Чрез него
субсидиите се разпределят според обективни критерии, които следва да отразяват целите на
програмата за субсидиране. Показателите могат просто да отразяват основните разходни потребности
на общините. Така например най-широко разпространените критерии като брой на населението,
територия, относителен дял на населението, свързано с по-големи бюджетни разходи и т.н. могат да
представляват добър общ показател за разходите, необходими в повечето общини. От друга страна,
конкретни променливи като дължина на асфалтираните шосета или относителен дял на
домакинствата с достъп до адeкватно водоснабдяване са добър целеви показател за нуждиte от местна
инфраструктура.

Един по-обобщен по функции подход може да включва отпускане на средства за възстановяване
на извършени разходи при определени условия. По такъв начин се отстоява националният интерес
при предоставянето на конкретни услуги. Съществуват три причини, поради които централните
органи могат да пожелаят да покрият изцяло или отчасти разходите за дадена дейност.
•

Първо, по такъв начин се компенсират общините за предоставени извън техните граници услуги
(както се отбелязва под заглавието “Странични последици” в Тезис № 5). Този концептуално
силен аргумент не се прилага масово поради високите му аналитични и информационни
изисквания.

•

Второ, субсидиите по функции могат да възстановят на общините извършените разходи в
качеството им на представители на държавата. България разглежда възможностите за прилагане
на този подход, но той може да се окаже твърде голямо предизвикателство от концептуална и
практическа гледна точка. Иначе казано, могат да възникват продължителни разногласия между
централните и местните органи относно подходящия дял на централното равнище в редица
дейности, които фактически се споделят между централните и местните органи.

•

Трето, централните органи могат да гарантират минимални стандарти за услугите, които
общините предоставят като част от дейността, представляваща законен национален интерес. Този
подход може да избегне противоречията по отношение на дела на централните органи в
разходите и да насърчи местните разходи да се правят за местните приоритети при условие че
съществува достатъчна местна бюджетна самостоятелност, която осигурява адекватно отразяване
в общинските бюджети на предпочитанията на местната общественост.

Ад хок разпределението на субсидиите се решава от централните органи и нерядко се основава на
политически и дори междуличностни съображения, които остават неизвестни за гражданите. Този
подход жертва прозрачността и местната фискална ефективност в името на засиления централен
контрол и подкопава местната бюджетна дисциплина в името на “стратегическо” поведение, което се
стреми към покриване на бюджетния дефицит в края на годината чрез допълнителна субсидия. Ад
хок разпределението на субсидиите може значително да навреди на обществената подкрепа за
правовия ред, националното управление и дори самата демокрация.
Потенциални показатели за разходните потребности
Каквито и механизми да се използват за разпределение на общия размер на средствата за субсидии
сред общините, стремежът към хоризонтален баланс не бива да води до фактическа уравниловка на
разходите между всички общини. Подобен ефект би пренебрегнал различията в местните
предпочитания, които са основен аргумент за фискалната децентрализация.
При програмите за общите субсидии следва да се извършат известни корекции с оглед на
специфичните местни потребности и разходи. Такива формулировки обаче могат да пожертват
желаната опростеност на твърде сложните (и оттам непрозрачни) “усъвършенствания”. Обикновено
надеждните показатели като брой на населението, територия, местоположение или близост до поголемите общини представляват проста и ефективна мярка за разходните потребности.
При програмите за субсидии по функции може да се наложи прилагането на по-ясно формулирани
разходни показатели. Тук обаче ударението трябва да се постави върху резултатите, а не вложените
средства. Разпределението на субсидиите не бива да се основава на съществуващите мерки за
капацитет или вложени ресурси – примерно брой на учителите или болничните легла, - защото тези
данни отразяват досегашни решения относно политиката в съответната област (най-често при поцентрализираните системи), а не целите на бъдещата политика (при по-ясно изразена пазарна
ориентация на икономиката). Освен това представителите на общините могат да възприемат
показателите на съществуващ капацитет като мярка за средствата, които им се полагат. Вместо това е
по-целесъобразно субсидиите да се основават на мерки (или изражения) на производство, резултати
или най-малкото местни потребности от разходи за предоставяне на съответните обществени услуги.
Така например потребностите от средно образование по-добре се измерват чрез среднодневното
присъствие (през учебната година), а не чрез записването на учениците в началото на учебната
година.

