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Точка 22
Проект на Решение за приемане на
актуализирана Стратегия за децентрализация
и Програма за изпълнението на Стратегията
за децентрализация 2010-2013 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионално развитие и
благоустройството.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми
колеги, България има Стратегия за децентрализация с хоризонт до 2015 г.
Има и програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за 20062009 г. Те са приети през 2006 г. на Министерски съвет. Сега правим
програмата

за

2010-2013

г.

През

декември

всички

министерства,

Националното сдружение на общините, областните управители предоставиха

предложения по стратегията, направиха се много заседания. На последното
заседание на 25 май 2010 г. Съветът по децентрализация одобри проектите.
Това, което е изключително важно, е че в тази стратегия и в
програмата за 2010-2013 г. имаме конкретни мерки с конкретни индикатори
за изпълнението, с конкретни срокове, с конкретни отговорни институции,
включително и очаквани резултати. Изключително важно е това, което е
направено. Променяме по някои от стратегическите цели приоритети,
добавяме приоритет по стратегическа цел 1, а именно ефективно прилагане
на принципите за добро управление на местно ниво, тъй като България е
пилотен проект.
По

стратегическа

цел

2

оптимизираме

институционалната

компетентност на областния управител, добавяме нов приоритет за
увеличаване правомощията на регионалните областни съвети за развитие,
включително и областните управители с повече функции да контролират
дейността на всички изнесени звена на държавната администрация.
Включваме и нов приоритет за повишаване управленската финансова
самостоятелност на кметствата.
Това, което е важно, е че тази програма за 2010 г. не оказва пряко
или косвено въздействие върху държавния бюджет.
Съгласували сме всичко два пъти с министрите. Има един проблем,
който искам да дискутираме. Единствено, където не е постигнат консенсус
това е по цел 1, приоритет 2, мярка 1 от програмата, а именно
усъвършенстването на нормативната уредба на местните данъци и такси,
включва превръщането на част от републиканския данък върху доходите на
физическите лица в местен данък. Тук Министерството на финансите не
подкрепя тази мярка, не подкрепя мотивите. Мотивите са изложени подробно
в доклада. Аз имам едно предложение към Министерството на финансите,
ако я махнем практически отпадат механизмите, нормално действащите
европейски механизми за финансова децентрализация. Предлагам по-скоро

да я отложим, като кажем, че срокът не е 2011 г., тоест за прилагането на тази
мярка. Цитирам, тя е мярка за усъвършенстване на нормативната уредба на
местните данъци и такси, включваща превръщане на част от републиканския
данък върху доходите на физическите лица в местен данък. Да го отложим за
2011 и да го сложим под условие в зависимост от икономическата ситуация в
страната. Това е единствената точка, по която нямаме консенсус по
програмата. Тук е написано, че за 2010 г. трябва да одобрим проект на нов
Закон във връзка с тази мярка. Предлагам да отложим за 2011 и в зависимост
от икономическата ситуация да мислим.
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Този дебат е философски и се свежда до
следното. Вие, господин премиер сте били кмет и сте защитавали тази теза за
преотстъпването на данъка, който се събира на територията на съответното
населено място. С мотива, че един продукт се създава на територията на гр.
София, ако всички пари се върнат в София, то тогава общини като Лом не
трябва да съществуват. И моделът на децентрализация ще се превърне в
модел на централизация. Идеята на преразпределителната роля на държавата
през републиканския бюджет е да изглажда такива неравности. Би могло да
се мисли евентуално на някакъв следващ етап, ако го позволява развитието на
икономиката, да предложим на общините евентуално като модел, но това е
тема за размисъл – над съществуващия данък върху доходите на физическите
лица, местните власти, ако преценят, да могат да добавят, тоест да определят
общинските

съвети

някакъв

данък,

който

да

се

добавя

отгоре

Преотстъпването на един пункт от данъка върху доходите на физическите
лица е приблизително 200 милиона лева.
Пак казвам, концептуално тук, ако преотстъпим местния данък на
територията на съответната община, рискуваме да засилим концентрацията, а
не децентрализацията, тъй като тогава големите общини, в които се създава
много повече продукт, ще могат да правят по-добра инфраструктура, да
бъдат по-добри места за живеене, а малките населени места ще изпаднат в

изолация, която сега по някакъв начин се опитваме да регулираме чрез
преразпределителната роля на централното правителство.
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Към момента от данъците, събирани от
общините, няма нито един, който да има връзка със състоянието на реалната
икономика и на доходите, които се реализират в съответната община. Аз не
искам да влизам в спор дали това да бъде един пункт, половин пункт и т. н.,
но със сигурност трябва да има такова общинско вземане, за да може
администрациите да са мотивирани да създават по-добра среда за бизнес, да
насърчават заетостта в съответната община. Това е категорично. Дали ще
бъде половин пункт, дали ще бъде четвърт.
БОЙКО БОРИСОВ: Колеги, аз сега ще ви го обясня по по-друг
начин, за да разберете колко е несправедливо в един момент. По една или
друга причина хората, които живеят в тези градове, малки или големи, имат
едни или други предимства. Примерно, в малките градове няма чакащи за
детски градини. В малките градове няма задръстване, няма трафик, няма
замърсен въздух. Това са плюсове. В същото време хората, които работят в
градовете, дават продукт, ние едва ли не умишлено ги държим на практика по
този начин с по-лоша инфраструктура, затормозяваме. Сиреч, тези, които
снасят златното яйце, дават продукт, ние ги държим в по-лошо положение
умишлено, за да не дойдат и другите тук. Това е твоята логика.
Моята е обратна. Ако си представим… ако ти взимат, понеже ти
работиш много – сутрин те търся от 7, вечер в 9 идваш да докладваш. Ако от
твоята заплата аз взема сега, както на София взимаме 77% от данъците,
защото да кажем в Лом, Карнобат или Каспичан, твоите връстници, Влади, не
работят, или взимат примерно 300 или 200 лева, и им ги преразпределя на
тях. Ти ще бъдеш ли доволен? Ще се мотивираш ли догодина да работиш още
повече? Да си плащаш високите данъци за това, че си в София, да тръгваш с
един час по-рано на работа, за да стигнеш на време, колата ти да харчи
повече гориво, защото стои в задръстванията и кметът да не ти прави

естакади, за да не дойдат и други при него! Това е за големите градове.
Затова малките градове или тези малки населени места като си избират
кметове, трябва да търсят такива, че да им докарват европроекти, да създават,
на базата на даденостите, които има, да създават там работни места. А когато
преразпределяме парите, аз се надявам, че държавата няма да е все в криза и
ние можем да преразпределим от други пари. Когато на тези работещи
градове им дадем въздух и дишат, те ще произведат още повече продукт и ще
остане повече да преразпределим, отколкото ако продължавам да ги
кастрирам, е точната дума, всеки път с парите. Защото виждаш, бюджетите
на тези градове се вдигат, те произвеждат повече, инвестициите са повече,
напрежението е повече, по-бързо се износват тези градове. По бул.
”Цариградско шосе” сигурно минават по 200 хиляди автомобила, много побързо го износват, много по-често трябва да се преасфалтира. Така че, ако
вървим към откровена, искрена децентрализация, трябва да започнем, ако от
догодина – един пункт, след една година – два пункта, постепенно да си
даваме дължимото на градовете, които работят.
Така е, няма справедливост, но не е едно и също да живееш в
Бирмингам и в Лондон – има разлика. Същото е в Париж или Лион. Ние не
може да ощетяваме кметовете и общинските администрации заради това, че
ние – държавата, искаме да преразпределяме парите към кметове, които
вдигат ръце и казват „Ние сме бедни, чакаме субсидия”. Няма бедни – или
има земеделие, или има гори, или има реки, или има море. В България са
сигурно десет села или градове, където не могат, ако има активност и човек с
амбиции от местната власт, да не могат да изкарат пари. Ние трябва да им
дадем инструменти на местната власт да го направят. Така че съм склонен да
подкрепя Плевнелиев.
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Не знам точно за кое сте склонен да го
подкрепите, при положение, че доводите на Дончев – бившия кмет на
Габрово, бяха свързани с политики, които са национални. Ако се върви към

подобно решение, ние можем и ДДС-то да им оставим на териториите на
общините и да свържем консумацията. Друг е въпросът, че не може да се
администрира това нещо, защото по веригата на ДДС сделките може да
възникват на много места, а крайната консумация да е на едно населено
място. Както и да е.
Философският спор е за кое ще отговаря централното правителство,
за кое – местните власти. Когато решим, че образователната политика,
здравната политика, социалната политика ще бъде местна отговорност,
тогава можем да им преотстъпим всичко. Когато обаче сме решили, че на
една малка като територия България ние ще правим тази централна политика,
за да носим отговорност и да регулираме, то тогава темата с данъците трябва
да е централна. Когато в един град искаме да се живее скъпо, защото се
живее по-хубаво, то тогава се минава през данъка върху имуществото,
защото имотите са скъпи, минава се през данъка върху автомобилите, който
също е местен данък, и оставаме в разположение на общините толкова,
колкото им се използва инфраструктурата и толкова, колкото е по-хубаво да
се живее вътре и да се събират по-високи данъци. А не данъци, които са
свързани с функциите на централното правителство да бъдат преотстъпвани с
единствения мотив, че кметовете в момента нямали маневреност да правят
политика. Да правят проекти и да усвояват еврофондове, които ние
съфинансираме на сто процента. Както по отношение на малките общини за
развитие на селските райони, така и по отношение на големите по
оперативните програми, при господин Плевнелиев и другите.
Може да се мисли, но пак казвам, първо, че е философски дебатът.
Може би премиерът е прав, той има повече опит в местната власт, но не може
с лека ръка да считаме, че нещо, което се произвежда като доход на
територията… По тази логика всички по пътя към гръцката граница, които
сутрин идват в София да работят и си плащат след това данъка в Благоевград,
в Перник, в Диканите и т. н., по пътя да не давам пример, всичките те са

дошли в София, изхабили са софийския път, замърсили са софийския въздух
и вечер се изтеглят надолу и си живеят на хубавото място, само че техният
данък тогава ще си го плащат в онази община, защото те по местоживеене са
там.
БОЙКО БОРИСОВ: Да. И затова именно тези, които са живеещи,
тук… в случая не трябва да го превръщаме в спор за София. Това касае
всички големи градове. Техните хора са изложени на по-голям стрес, по-скъп
живот, по-натоварено е. Ако живееш в центъра и вечер в 6 часа искаш да
отидеш донякъде, трябва да си планираш един час. Ако живееш в Стара
Загора ти трябват 10 минути. Това време кой ти го плаща?
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми
колеги, аз искам да кажа две важни неща.
Първо, че ние всъщност нямаме спор. Това, което днес приемаме, е
програма, която след това ще се облече с много по-конкретни мерки. Прави
чест на правителството, че за разлика от предишните, разписва тази програма
за въвеждане на принципите на децентрализация мярка по мярка, действие по
действие, срок по срок, очакван резултати, индикатор. От тази гледна точка
искам да кажа, че ние ще променим поне 20-25 закона. То не е само Законът
за местните данъци и такси. Това тепърва ще се извършва, но на базата на
тази програма ние даваме насоката и казваме – ще се работи от експертите на
всички министерства и на Националното сдружение на общините.
Второто, което искам да кажа, е… искам да прочета тази мярка,
защото по нея ние с Министерството на финансите практически нямаме спор,
защото тя казва така:
- „Допълване на имуществените данъци за необлагаемата до
момента собственост”. Няма спор.
- „Разширяване на правомощията на общинските съвети за
въвеждане на данъчни облекчения или утежнения”. Няма спор.

- „Адаптиране на системата от местни данъци и такси към законово
възложените на общините местни услуги”. Всичко е О.К.
- „Подобряване на механизма за определяне на данъчната основа в
съответствие с пазарните стойности”. Също ние даваме инструменти и
единствената тема тук е превръщане на част от републиканския данък върху
доходите на физическите лица в местен данък, защото тук европейската
политика е, че даваме възможност, това което и министър Дончев каза,
общините трябва да имат гъвкава данъчна политика според спецификата и
интересите. По този начин ние можем да го направим това нещо. И тук
въпросът е, аз съм съгласен с аргумента на Министерството на финансите, за
2010 г. не сме готови, дори и на база на това, което сега коментирахме. От
тази гледна точка.
БОЙКО БОРИСОВ: Няма кога да го направим, вече е юни месец.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Така че да го отложим за 2011 г. Всъщност
това е единственото предложение, което аз имам, което е работещо за всички.
Тогава вече ще има достатъчно много дебати.
БОЙКО БОРИСОВ: Аз мисля, че след като има експертни групи,
които да го работят, не трябва да го отлагаме. Накрая в спора искам лично да
участвам, защото това е дълбоко убеждение в мен, че работещият трябва да
получава повече. Защото работещият в такъв град като София, който плаща
данъците си тук, сутрин става в 6.30 часа, първо кара детето на детска
градина, оттам хвърчи през задръстванията да стигне навреме на работа,
вечер скача в задръстванията да ходи да го вземе, да го преведе и затова на
него му трябват тунел и естакада. И съответно местният кмет, който и да е,
трябва да може да разполага с пари за кофинансиране, да си направи
европейски проекти и да си създаде на тези хора, които дават реално тези
пари, условия да дават още повече пари. А другите кметове да си направят
програми и да си задържат хората там. Защото има други, които казват – тук
ме е салатката, тук ми е ракийката, тук ми е спокойствието, телевизорът ми е

на терасата, рибката от реката или от язовира, и – на спокойствие. Е, този,
който хвърчи от сутрин до вечер и дава парите, след това му ги взимаме и ги
пращаме при спокойствието. Деликатна, но справедлива.
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Има риск да се наложи други централни
данъци да се вдигат, тъй като това ще измести преразпределителната роля в
полза на общините. Това е потенциалният риск за 2011 г., ако искаме да
имплементираме.
БОЙКО БОРИСОВ: Да, и това ще е обществен дебат. Ако оставим
при общините повече от тези данъци – да, господа, те ще могат да
разпределят тези пари, но за да им платим образованието, здравето,
сигурността, което се финансира през държавния бюджет, тогава нека при
този обществен дебат, президентство и парламент, и партии да кажат откъде
да вземем и да компенсираме. Ние също ще предложим вариант. И ако
трябва, тогава ще мислим за философията на данъците. Но това трябва да
стане след обществен дебат. Да чуем мнението на хората какво мислят по
този въпрос.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми колеги, аз смятам, че все пак
трябва да запазим и някаква солидарност и възможност да се подпомагат тези
малки обезлюдяващи общини. Защото, първото, което е, че те нямат
административен капацитет, не могат да си подготвят тези проекти, които
могат да се подготвят в една община, както беше Габрово и Томислав Дончев
си направи екип, който можеше по някакъв начин да си го възмезди с
проектите, които се подготвят. Тази концентрация, която в момента се
оформя в четири основни областни града, ще се засили с подобна
възможност, за която говорим в момента. Трябва да бъдем много прецизни,
много внимателни, защото имаме постоянно обезлюдяване и демографски
срив в много населени места. Проблемът ще се задълбочи, ако отидем в
едната или в другата крайност. Така че в тази посока трябва да има
съществен и задълбочен дебат, който да бъде подготвен от експерти, на който

да присъстват всички представители на Министерски съвет, кметове, за да
може на масата да има една прозрачност и една готовност, защото ние в
момента като страна-членка на Европейския съюз сме най-бедната държава
или една от най-бедните. Но ние разчитаме точно на тази солидарност, която
примерно германците могат да кажа – защо трябва да даваме тези големи
вноски, при положение, че ги даваме за една страна, каквато е България или
Румъния. Трябва да запазим в общи линии една философия, която да дава и
добрата перспектива и тези, които са дошли тук в София, да могат да си
отидат обратно в населените места. Малка е вероятността, но когато се
създадат алтернативни възможности за трудова заетост, някои хора няма да
предпочетат да живеят в този стрес в големия град и примерно тези, които
пътуват от Дупница или от Перник, ако имат възможност там да работят, те
ще работят там и няма да идват в София.
БОЙКО БОРИСОВ: Цветанов, ние имаме инструменти да го
регулираме. Инвеститор в такова село или в такъв град може да го направим
инвеститор клас „А”, може да му дадем преференции, можем да му дадем куп
неща и той ще отиде там, защото там ще му е по-евтина работната ръка и ще
задържим хората там. Това са инструменти. Въпросът е кое е справедливо.
Защото Германия дава, но след като приеха сега закон, че няма да строят
повече аутобани заради екологията. Сиреч, когато са си направили всичко,
тогава вече можеш да дадеш. Когато София има метро, когато София има
Южна дъга, когато има Северна тангента, когато има естакадите – тези осем,
които са, тогава може да е солидарна. Но сега в петък вечер градът колабира
и стотици хиляди нерви се късат, за да бъдат солидарни с някой, който дори
не го признава това. И като дойдат изборите, се избира един селски кмет,
защото ги е завел на кръчма и след това казва „дайте ми пари”. Българинът по
този начин ще започне мисли, когато дойдат избори, и ще търси кметове като
Дончев, като подобни, които да усвояват проекти, да търсят възможности.
Ще кажат защо в Габрово се случва, а примерно в съседния Ловеч не се

случва. Защото едните избрали грамотен кмет, другите избрали, примерно,
някакъв друг. Проблемът си е на тези, които избират. И по този начин ние ще
дисциплинираме или ще дадем възможност на хората да започнат да мислят –
я да видим резултатите на този кмет, колко пари са усвоили примерно три
града, които ГЕРБ ги ръководи – София, Враца, Габрово? Над 2 милиарда.
Колко са усвоили, където ги ръководят Паскалев и еди-кой си. Кой им пречи?
Тройната коалиция им пречи, Четворната коалиция… Хората да започнат да
мислят, като избират. Затова навсякъде кметовете в общи линии са
неутрални, защото хората си избират и казват: местните и парламентарните
са различни избори. Защото там местната власт казва – ще търсим такъв,
който да ни защитава, да може да доведе и пари. А парламентарната е тази,
която след това със закони, с принципи подпомага регионите. Такъв е
девизът на Европа – Европа на регионите. Тя не е, Влади, Европа на
правителствата. Защото там, в населеното място, е концентрирано – малко,
голямо, средно, няма значение – е животът на човека: детската градина,
училището, пътят му до там, спортната площадка. Това са нещата, които
трябва да се направят.
Така че по тази тема толкова. Кръгла маса, широка обществена
дискусия, участие на всички, Сдружението на общините, европейската
практика. Тук е твоята роля, Горанов – сметки: ако се преотстъпи един пункт
– казваш 200 милиона, компенсираме откъде? Ако два пункта – 400 милиона,
откъде? И ние трябва да дадем решения. Тогава, дори да е необходимо да
промениш някой данък, имаш мотив и обяснение пред хората. За да останат
хората и в Каспичан, но и в София да живеят добре, общият данък „Х”
примерно ще остане за общините, за местните власти, а еди кой си ще отиде
за централното правителство. Да, сложен, деликатен, но това е и ролята ви да дадете необходимите решения, които да гарантират приблизителна
справедливост за малките и големите, като отчитат плюсовете и минусите на
едното и на другото. Сиреч, ще запретнете ръкави и ще ни дадете работещи

варианти – три, четири, пет, които като сложим на това обществено
обсъждане, казваме: сега при тези данъци и при това статукво – нещата стоят
така. Взимаме от големите, даваме на малките и големите никога няма да
станат добре, въпреки колкото и да се стараят да работят още по-добре. Но и
малките не стават добре, защото продължават да си живеят на дотации. И ние
по този начин ликвидираме тяхната инициативност и борба да станат подобре. Това е като едно дете – като го научиш да му даваш, то не бърза да
започва работа. Ако не му даваш, то започва да търси, да се интересува,
защото му трябват пари.
Приемаме точка 22.

