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Използвани съкращения
АДВ Агенцията за държавни вземания;
БВП - брутен вътрешен продукт;
ДДС данък добавена стойност;
ДДФЛ - данък доход на физическите лица;
ДНИ данък върху недвижимите имоти;
ДПС данък върху превозните средства;
ДОДФЛ - данък общ доход на физическите лица;
ДОПК - данъчно осигурителен процесуален кодекс;
ЗМДТ - Закон за местните данъци и такси;
ЗМСМА - Закона за местното самоуправление и местната администрация;
ЗОБ Закон за общинските бюджети;
ЗОС –
Закон за общинската собственост;
МФ Министерство на финансите;
НАП Национална агенция за приходите;
НСОРБ - Националното сдружение на общините в Република България;
ОВ оценка на въздействието;
ОИС общата изравнителна субсидия;
ФЛАГ АД - Фонд за органите на местно самоуправление;
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Резюме
Като цяло, равнището на финансова децентрализация у нас може да бъде
оценено като ниско. В България огромната част от данъчните приходи
постъпват в републиканския бюджет. Делът на местните данъци в общите
данъчни приходи е изключително нисък спрямо другите европейски страни. В
Германия, Швеция, Дания, Полша и Унгария приходите от местни данъци (и
съответно постъпленията в бюджетите на общините) заемат около 30% от
всички данъчни приходи. В Испания и Чехия този процент е около 20, а
страната с най-висок дял на приходите от местни данъци, отнесени към всички
данъчни приходи, е Швейцария с над 60%.
Високата степен на централизация в развитието на публичния сектор, в частност
областта на публичните услуги и данъчната политика поставя общините във
финансова зависимост от държавата. Централизираният модел при формиране и
разпределянето на бюджетните средства за общините не води до ефективност и
в потреблението на публичните блага по територията на страната. Често по
политически причини някои общини не получават достатъчно средства от
правителството, с което се наказват де факто местните граждани за техния
политически избор.
Последиците от тези проблеми могат да се резюмират в следните основни
точки:
o Наличие на постоянен структурен дефицит в общините, пораждан от
несъответствието между разходни отговорности и приходна база;
o Сложна, непрозрачна и често променяща се система от трансфери;
o Ограничени правомощия на общините върху управлението на местните
финанси, включително общинските бюджети;
o Несъответствие между структурните промени в държавата и
редуцирането на финансовите взаимоотношения между общините и
централната власт;
o Бюджетните приходи на общините – силно зависими от трансферите
(споделени данъци и субсидии);
o Наличие на значителни междуобщински различия по отношение
качеството и обхвата на публичните услуги;
o Намаляващи средства за общински инвестиции и като резултат декапитализация на общинската инфраструктура.
Обектът на оценката очерта следните проблеми и рискове:
Проблемът с недостатъчното финансиране на делегираните отговорности (т.нар.
необезпечен мандат) е основен. Той се проявява в неразплатените разходи а
общините в сферата на делегираните отговорности. Засилват се и различията в
данъчния капацитет на общините по отношение на местните дейности. Този
проблем се проявява в просрочените плащания в областта на местните
отговорности. Малките общини обедняват, а големите забогатяват. Това може
да доведе до нежелателни миграционни процеси, обезлюдяване на бедните
общини и пренаселване на големите общини със съответните рискове за
достъпа и качеството на публичните блага и услуги. Изравнителната субсидия
не е достатъчна да противодейства на тази тенденция. Липсват стандарти за
финансиране не местните дейности.
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Реформата отслаби връзката между икономическата политика на общинско
равнище и данъчните приходи. Най-напред бе отменен общинския данък от
10%, който се начисляваше на данъчната основа на корпоративния данък.
Първоначално той беше заместен с преотстъпване на 50% от приходите от
ДОДФЛ, но в последствие преотстъпения данък стана по същността си
субсидия, и накрая бе формално заместен с такава. По-късно беше отменен и
пътният данък и централизиран като такса за използване на междуградската
мрежа. Единствената връзка между икономическите резултати и приходите
остава на отскоро прехвърления патентен данък. Това развитие прави общините
повече зависими от централни трансфери отколкото преди и по-малко зависими
от резултатите от собствената си икономическа политика.
За да се оцени ефектът от провежданата общинска приходна политика, е
необходимо да разполагаме с данни по общини за размера на местните данъци и
такси. Тъй като не разполагаме с такива, не е възможно да се направят и
съответните изводи. По данни на НСОРБ за 2008г. повече от половината от
общините са приели минимални или близки до минималните размери на
местните данъци. Местните власти, анализирайки конкретната ситуация в
общините, не са рискували да завишат драстично размерите им. За да се
направят достатъчно надеждни изводи е необходима информация колко от
нарастването на приходите от местни данъци и такси е от събиране на стари
вземания и колко от завишаване на размерите им или от намаляване на
преференциите.
Настоящата оценка обхваща следния период на действие на закона – от
началото на 2002 г. до края на 2008 г. – основно поради факта, че от 2002 г.
данъкът за облагане на доходите върху физически лица се превръща в
единствения споделян с общините държавен данък и основен източник за
финансиране на делегираните от държавата дейности. Оценката не обхваща
промените в ЗМДТ, направени с държавен вестник бр.105 от 09.12.2008 г. (в сила от
01.01.2009 г.).

Последващата оценка на въздействието на ЗМДТ се гради върху презумпцията,
че целта на закона е да увеличи финансовата самостоятелност и данъчния
потенциал на общините в съответствие с принципа на субсидиарността. Тази
цел не е посочена изрично от законодателя. Разработените от предложения екип
индикатори показват, че досега законът не е допринесъл съществено за
напредък в тази посока. Наистина правомощията на общините да определят
местните данъци и такси е отскоро: на практика за пръв път те можеха да ги
упражнят през 2008 г., което не ни дава достатъчен емпирически материал за
оценка на тази мярка. Тяхната самостоятелност по отношение на таксите е поотдавна, но и те не са успели да променят съществено зависимостта на
общините от централни трансфери.
В заключение, последващата оценка на ЗМДТ показа, че – ако целта на ЗМДТ е
укрепване на данъчния потенциал на местната власт – то той не е достатъчно
ефективен инструмент за постигането й. Основните изводи от оценката могат да
се обобщят като:
o Финансовата децентрализация изисква по-високи местни данъци и такси,
съответно и по-висока събираемост. Това е условие за по-големи
приходи, съответно разходи за по-добро задоволяване на потребностите
на местните жители. Тези изисквания, обаче се прилагат съобразно
конкретните условия за общината.
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o Национални оценки разкриват, че към 2008 г. имуществените данъци в
българските общини възлизат на 10% от европейското им ниво.
Причините са комплексни: ниски данъчни ставки,
занижени и
неадаптирани данъчни оценки на имотите, ниски доходи на местното
население и т.н. В този аспект е оправдано налагането на по-високи
данъци, там където е възможно, например за притежаването на повече от
един недвижим имот за жилищни нужди или въвеждане на нови данъци,
например местен общински данък. С други думи, макар и на части и не
много последователно, в страната се въвеждат общински данъци, които
осигуряват по-стабилно нарастване на собствените приходи в общинския
бюджет.
o Съществен проблем на общините е невъзможността да извършват
принудително събиране на невнесени доброволно данъчни задължения за
местни данъци. Тези правомощия са дадени в ДОПК, само на
държавните администрации – НАП и АДВ. Това затруднява и
съществено забавя процеса на събирането на просрочените задължения и
често става причина за освобождаване от тях по давност. Това от своя
страна намалява собствените приходи на общините. Увеличаването на
правомощията на местните власти и в частност, делегирането им на
правото да извършват принудително събиране на данъчни задължения, е
предпоставка за нарастване размера на данъчните приходи.
o Анализът показва, че по досегашните регламенти, на практика данък
върху наследствата е изключен от системата на местните данъци.
Необходимо е да се преразгледат разпоредбите за облагане и облекчения
и да се приведат в съответствие с европейските практики за приходите от
наследствен данък.
o Като цяло, данъчните приходи в общините заемат нисък относителен дял
в общинските приходи. Необходимо е да се внесат промени в ЗМДТ,
като се определи нов жизнен общински приходоизточник, свързан с
развитието на икономиката и при запазване на общата данъчна тежест.
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Увод
Настоящата оценка на въздействието е част от дейностите по проект “За подобро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на
въздействието в държавната администрация”, по ОП „Административен
капацитет” (ОПАК). Бенефициент по ОПАК и възложител на проекта е
Администрацията на Министерския съвет на Република България.
Изпълнителят е обединение Корпорейт енд Пъблик Мениджмънт Кънсалтинг
Груп – Ню Ай. В рамките на Обособена позиция 2 „Извършване на практически
оценки на въздействието на законодателството и политиките” изпълнителят
има за задача да изготви съвместно с вносителите седем предварителни и седем
последващи оценки на въздействието. Оценката на въздействието на Закона
местните данъци и такси е една от седемте последващи оценки. Тя е изработена
от работна група с представители на МФ и експерти на изпълнителя, и отразява
консултации със засегнатите и заинтересованите страни. Целта на експертния
екип е посредством оценката :
o Да подпомогне нормотворческия процес в сферата на местните финанси
и финансовата децентрализация като го постави на основата на
съвременните стандарти и добри практики в ЕС за по-добро регулиране
o Да направи оценка на ефективността на Закона, т.е. да оцени
постигнатите резултати спрямо заложените цели на основата на
обективни и ясни количествени показатели
o Да предостави показатели, които да се използват от експертите в
правителствения и неправителствения сектор в бъдеще както за оценка
на резултатите от ЗМДТ в бъдеще, когато ефектът от по-големите местни
правомощия в определянето на данъците ще бъде по осезаем, така и за
предварителна и последваща оценка на въздействието на евентуални
бъдещи законодателни промени в тази област.
o В процеса на практическата съвместна дейност с представителите на МФ
да изгради съответния капацитет за оценка на въздействието, като
подготви администрацията за превръщането й в неотменна част от
нормотворческия процес
o Да изведе от успехите, проблемите и трудностите в процеса на работата
практически поуки за улесняване на въвеждането, стандартизирането и
институционализирането на процеса на ОВ в държавната администрация
и така да допринесе за постигането на целите по другите две обособени
позиции на проекта.

1.1 Организация на процеса на работа
Оценката на въздействието беше изработена от работна група в състав:
От страна на МФ
Г-жа Офелия Йорданова и г-жа Юлия Цолова.
От страна на изпълнителя:
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Доц. Константин Пашев, ръководител на екипа за изпълнение на проекта,
ключов експерт по ОВ, г-жа Катерина Величкова, правен експерт по ОВ и г-жа
Надка Колева, експерт по Местни финанси.
Работната група по последващата оценка на въздействието на ЗМДТ започна
своята работа през месец април 2009 година и приключи редовните си срещи на
30 април 2009 година. Основното институционално участие е осигурено от
страна на Министерство на финансите. С цел по-доброто представяне на
общините експертният екип включи и експерт от НСОБ с дългогодишен опит
като служител на община Троян и по консултантски проекти, свързани с
местните финанси.

1.2 Методика на оценката и работа на екипа
Методиката за последваща оценка на въздействието бе разработена от
експертния екип на изпълнителя и съгласувана с Възложителя. Срещите на
работните групи преминаха под формата на обучение в процеса на реалното
изпълнение на програмата (Learning by doing) В процеса на преминаване през
отделните етапи и стъпки на оценката на въздействието участниците бяха
запознавани с целите и методиката на всяка фаза от процеса и алтернативните
начини на решение. В този контекст бяха обсъждани конкретните
предизвикателства. За съжаление участието на служителите от МФ в
заседанията на групата беше ограничено. Този факт произтича единствено от
фактическата невъзможност на служителите да отделят време за участие в
заседанията. Участието на служителите от администрацията се препятстваше и
от формалния отказ на представителите на ведомството да включат релевантни
служители в работната група поради голяма натовареност с неотложни
служебни ангажименти. Поради този факт графиците на заседанията бяха
изготвени гъвкаво и търпяха чести промени, за да бъдат изцяло съобразени с
възможностите за участие от страна на служителите в администрацията. Следва
да се отбележи, че служителите, независимо от служебната си заетост,
демонстрираха желание и готовност за ефективно участие и съпричастност.
Нещо повече, те отделяха от личното си време, за да предоставят информация и
становище по разглежданите въпроси. В допълнение към единствения
официално включен служител от МФ – г-жа Офелия Йорданова, в работния
процес участва и г-жа Юлия Цолова, която официално не беше включена в
работната група. Тя също отдели изцяло лично време, за да предостави данните,
необходими за изготвяне на оценката и оказа неоценимо сътрудничество на
екипа. И двамата експерти на МФ предоставиха навреме изключително
квалифицирана експертиза, както и цялата налична информация, необходима за
извършване на анализа и оценката. Като цяло, беше постигната много добра
степен на сработване и работа в екип. Отзивите от представителите на
администрацията в работната група за усвоените знания и практическата полза
от работата са положителни.
В рамките на работния процес бяха консултирани НСОРБ и отделни общински
служители.
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1.3 Цел на Закона за местните данъци и такси
Последващата оценка предполага прилагане на критерии за ефективност и
ефикасност на Закона. Ефективността определяме като степента на постигане на
заложените цели, т.е. как резултатите се отнасят към целите. Ефикасността е
мярка за това на каква цена е постигнато това изпълнение, т.е. какви са
разходите за постигане на целите.1 И двете групи индикатори предполагат
определяне на целите на регулацията, която подлежи на последваща оценка. Без
това оценката е невъзможна.
Законодателят обаче е пропуснал изрично да определи целта на Закона. Поточно, свел е целта на закона до това да определи кои са местните данъци. Така
той изразява един общ дефицит на нормотворчеството у нас, където често целта
на Закона е „да регулира…” нещо. Това поставя законът като самоцел, а не като
инструмент за постигане на някакви обществени цели. Ако целта на Закона е да
регулира, то оценката на неговата ефективност и ефикасност в голяма степен се
обезсмисля, тъй като той при всички случаи регулира. За да дадем оценка дали
регулира добре или лошо е необходимо да измерим резултатите спрямо някакви
по-ясни цели.
По-приемливата интерпретация на така формулираната цел, че тя е да ограничи
правомощията на общините да налагат данъци. С други думи, този закон е
необходим за да не могат общинските управи да налагат данъци върху каквото
поискат: например върху потреблението, или корпоративните доходи, или да
въведат например общински социални осигуровки. Ограничаването на
дискрецията със сигурност е убедителна причина да съществува един закон.
Проблемът е, че за 57-те години на действие на ЗМДТ целите на поправките
едва ли са еднопосочни, особено като се има предвид решителния завой във
философията и практиката на данъчното облагане след началото на прехода към
пазарна икономика и конкретно след началото на по-радикални реформи в
местните финанси. Днес целта на регулирането в тази сфера е съвсем различна:
намаляване на ограниченията за да могат общините да развиват собствен
данъчен капацитет без това да се натовари прекомерно гражданите с
допълнителна данъчна тежест. Такива са целите на реформите на
децентрализация, така като са заложени в двете последователни стратегии 2003
– 2006 г. и 2007 – 2015 г., които са отправна точка за нашата оценка. Това е
линията на промените в ЗМДТ след старта на реформата през 2003 г.
В този контекст за целите на последващата оценка на ЗМДТ работната група
определи целите на Закона, изхождайки от документите определящи

1

Понякога оценката за ефикасност се замества с оценката за ефективност на разходите, което
може да доведе до известно объркване на категориите ефективност и ефикасност. Ефикасност и
ефективност на разходите са близки, но при първото става въпрос изобщо за разходите за
дадената степен на изпълнение, докъто вторият индикатор е по-определен: той е разходите за
физическа единица резултат. Не винаги обаче резултатът може да се даде в такива количествени
мерки, които да позволяват изчисление на единица резултат (например разходи за намаляване
на вредните емисии с един тон).
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държавната политика в това отношение, а не формулираната в Закона цел, както
следва:
Основна цел на Закона за местните данъци и такси
Определяне на източниците на собствени приходи на местните бюджети с цел
укрепване на финансовата самостоятелност на общините в съответствие с
принципа на субсидиарността и при защита на гражданите от прекомерно и
безконтролно облагане на местно равнище.
Основни подцели
1. Административна децентрализация на данъчното облагане: прехвърляне
на администривни правомощия по събирането на местните данъци на
общинската администрация
2. Финансова децентрализация: т.е. прехвърляне на правомощия на
общините за определянето на:
o
местните такси
o
размера на местните данъци в определени от Закона граници

2. История на проблема и неговото
прецизиране на периода на оценка

решаване:

2.1. Проблеми, които реформата в местните финанси се
опитва да реши
Като цяло равнището на финансова децентрализация у нас може да бъде
оценено като ниско. В България огромната част от данъчните приходи
постъпват в републиканския бюджет. Делът на местните данъци в общите
данъчни приходи е изключително нисък спрямо другите европейски страни. В
Германия, Швеция, Дания, Полша и Унгария приходите от местни данъци (и
съответно постъпленията в бюджетите на общините) заемат около 30% от
всички данъчни приходи. В Испания и Чехия този процент е около 20, а
страната с най-висок дял на приходите от местни данъци, отнесени към всички
данъчни приходи, е Швейцария с над 60%.
Високата степен на централизация в развитието на публичния сектор, в частност
областта на публичните услуги и данъчната политика поставя общините във
финансова зависимост от държавата. Централизираният модел при формиране и
разпределянето на бюджетните средства за общините не води до ефективност и
в потреблението на публичните блага по територията на страната. Често по
политически причини някои общини не получават достатъчно средства от
правителството, с което се наказват де факто местните граждани за техния
политически избор.
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Последиците от тези проблеми могат да се резюмират в следните основни
точки:
o Наличие на постоянен структурен дефицит в общините, пораждан от
несъответствието между разходни отговорности и приходна база;
o Сложна, непрозрачна и често променяща се система от трансфери;
o Ограничени правомощия на общините върху управлението на местните
финанси, включително общинските бюджети;
o Несъответствие между структурните промени в държавата и
редуцирането на финансовите взаимоотношения между общините и
централната власт;
o Бюджетните приходи на общините – силно зависими от трансферите
(споделени данъци и субсидии);
o Наличие на значителни междуобщински различия по отношение
качеството и обхвата на публичните услуги;
o Намаляващи средства за общински инвестиции и като резултат декапитализация на общинската инфраструктура.

2.2. Еволюция на целите и инструментите на реформата в
местните финанси
Началото на местното самоуправление и самата децентрализацията в
управлението на България се постави с приемането на новата Конституция през
1991г. Промените в ЗМДТ заедно с промените в останалите нормативни
документи регулиращи местното самоуправление – Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Закон за общинските
бюджети (ЗОБ), Закон за общинската собственост (ЗОС) – имаха за цел да дадат
повече правомощия на общините в управлението на местните публични услуги.
Първите десет години на прехода обаче не белязаха реален напредък в тази
посока. Едва в края на 2001 г. между Националното сдружение на общините в
Република България (НСОРБ) и Правителството беше сключено Споразумение
за сътрудничество, в което като една от основните цели залегна
"последователно осъществяване на децентрализация в управлението и
увеличаване на финансовата самостоятелност на общините". Реални действия и
цели в тази насока за пръв път са набелязани с Концепцията и Програма за
финансова децентрализация за периода 2002-2005 г., разработени от работна
група с представители на централната и местната власт и приета с Решение
№399 от 13.06.2002 г. на Министерски съвет. Основната цел на концепцията е
"Предоставяне на публични услуги по количество, качество и цени
съответстващи на потребностите и съобразени с възможностите на
гражданите, на основата на устойчиво и дългосрочно балансиране на
разходните отговорности на общините със стабилни приходоизточници и
ефективен граждански контрол".
Постигането на целта трябва да се извършва при спазването на следните
принципи:
o Създаване на система от стимули, насочена към увеличаване на местните
приходи, укрепване на потенциала в сферата на финансовото управление
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и максимална степен на местна автономност при определяне на вида,
обхвата и представянето на общинските услуги.
o Опростена структура на финансовите взаимоотношения.
o Строга финансова дисциплина от централната и от местната власт.
o Възможност на централната власт да наблюдава и оценява процеса на
децентрализация.
o Децентрализирана система на финансови взаимоотношения, която отчита
различията на общините във финансовите им ресурси, управленска
компетентност и дава възможност на общините с различен потенциал да
се развиват съобразно своите особености.
o Условия за ефективен граждански контрол.
Практическото приложение (включващо система за мониторинг и оценка)
стартира от началото на 2003 г. Основните насоки в практическото реализиране
на тази политика могат да се обобщят в следните основни постижения на
реформата от този първи етап:
Първо, бяха разграничени и определени разходните отговорности на държавата
и общините по предоставянето на публични услуги. Законово възложените
дейности на общините условно се разделиха на делегирани от държавата
дейности и местни дейности. Делегирани от държавата дейности са тези
услуги, за които по Конституция и законово устройство населението следва да
има осигурен равнопоставен достъп във всички части на страната. Местни
дейности са тези, които се предоставят в зависимост от потребностите на
населението и възможностите на общината за ресурсна осигуреност. Държавата
прие да делегира на общините публични блага: образование, здравеопазване,
култура и социални грижи. За общините остана правомощието да предлагат
местните публични блага като чистота,
озеленяване, благоустройство,
комунални услуги, грижи за собствеността, общински културни дейности и
други специфични местни блага.
Второ, държавата пое финансовата отговорност по делегираните разходни
отговорности. За тях се определиха унифицирани разходни стандарти, на
основата на които се определя трансфера от централната към местната власт.
Разпределението на дейностите на държавна и местна отговорност и
определянето на стандартите за делегираните услуги се утвърждават ежегодно с
решение на Министерски съвет. Държавата финансира възложените на
общините държавни разходни отговорности чрез системата на споделени
данъци, държавни такси и субсидии. Същевременно на общините се даде право
да финансират делегираните публични блага, ако са налице силни местни
предпочитания за тяхното потребление, ако разполагат с необходимия ресурс.
Трето, местните разходни отговорности се финансират с местните данъци и
такси. Това изисква да се осигурят адекватни приходи за финансиране на
местните отговорности. Общините са свободни в избора си кои местни блага да
предлагат и с колко да ги финансират. Проблемът обаче е в различния фискален
капацитет на общините. По-силните в икономическо отношение могат да си
позволят по-голямо финансиране и по-добро качество на предлагане на
местните блага. За да се постигне равнопоставеност между общините и по
отношение на потреблението на местните публични блага се наложи
прецизиране на механизма за изравняване на фискалния капацитет. В тази
връзка държавата предоставя на общините обща изравнителна субсидия.
При разделянето на отговорностите за управлението на публичните услуги
между централната и местната власт останаха и някои "споделени
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отговорности". Така например за целодневните детски градини (ЦДГ), съгласно
ЗМДТ общините имат право да събират такси, за да покрият реалните разходи.
Издръжката на ЦДГ се възприе за общинска отговорност, а държавата поема
ангажимента за работните заплати на персонала. Работните заплати и
издръжката на персонала са в собствената сфера на дейност на местното
самоуправление и би следвало да се извършват самостоятелно от общините на
тяхна собствена отговорност, без административна и друга намеса отвън.
Реформата към децентрализация продължи с приемането на Стратегия за
децентрализация с период 2006-2015г. с Решение №424/05.06.2006г. и Програма
за изпълнение на стратегията за децентрализация за период 2006-2009г. в
изпълнение на дейностите по плана за изпълнение на Стратегията за
модернизиране на държавната администрация от присъединяване към
интегриране. Орган за ръководство и координация на изпълнението е Съвета за
децентрализация на държавното управление, създаден с Решение
№540/19.07.2006 г.
Напредъкът по отношение на финансовата автономия на общините може да се
обобщи в следните основни направления.

Финансиране от централната власт
От 2002 г. данъкът за облагане на доходите върху физически лица стана
единствен споделян с общините държавен данък, който е и основен източник
за финансиране на делегираните от държавата дейности. Преди това се
преотстъпваше 50% от данъка, което по-пряко свързваше икономическото
развитие в общината с приходния и капацитет. След като се премина към
цялостно преотстъпване на данъка, но до размера на необходимото според
стандартите, доброто икономическото управление на общината вече не се
награждава с по-големи постъпления на преотстъпения данък. От 2008 г.
отпадна изцяло преотстъпването на ДДФЛ, като делегираните отговорности се
финансират изцяло със субсидия.
Въведоха се три вида субсидии:
- Обща допълваща субсидия допълва недостига от споделен данък по общини до
размера на стандартите за делегирани дейности. Чрез нея се допълва ресурса до
размера на стойността на дейностите, изчислени на база разходни стандарти.
След премахването на преотстъпения данък вече е обща субсидия.
- Изравнителна субсидия, която се дава по определен от държавата механизъм
на общините. Чрез нея се компенсира частично различието на общините по
отношение постъпленията на приходите от местни данъци на глава от население
под средния размер за страната.
- Целева субсидия за капиталови разходи, в т.ч. и субсидия за екологични
обекти. Механизмът за разпределение включва три критерия – брой население,
брой населени места и размер на територията. При първоначално въвеждане на
субсидията имаше задължение за разпределение в съотношение 60% за
държавни дейности и 40% за местни дейности, в последствие това отпадна като
изискване.
От 2008 г. се даде възможност на общините да реализират преходни остатъци по
бюджетите си, които при условие, че нямат неразплатени разходи в
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делегираните от държавата дейности могат да се разпределят по решение на
Общинския съвет за държавни и местни дейности и се ползват през следващата
година.

Собствени приходи
Реформата започна с пет местни данъка – данък недвижими имоти, данък върху
наследствата, данък върху превозните средства, данък при придобиване на
имущества по дарение и възмезден начин и пътен данък. С промяна в Закона за
пътищата, се въведе винетната система, което доведе до частично отпадане на
приходите от пътен данък за общините през 2004 г. Пътният данък беше
компенсиран със субсидия.
През 2005 г. бяха направени първи по-конкретни стъпки към подобряване на
финансовата самостоятелност на общините в България. Актуализираха се
данъчните оценки на имотите с около 20% завишение. С тези промени
законодателят цели да доближи данъчната оценка с пазарната цена на имота и
така да се елиминират някои от съществуващите в момента изкривявания на
пазара с недвижими имоти.
Пристъпи се към прехвърляне на права по администриране на местните данъци
и преминаване на данъчни служители към общините. От 01.01.2006г. към всяка
Общинска администрация работи данъчен център, който събира приходите от
местни данъци и такси. Тези стъпки са предпоставка за по-голямата им
събираемост. Общините придобиха пълни правомощия по администриране на
услугите, за ползването на които се събират потребителски такси. Законът за
местните данъци и такси определя вида на тези такси, а за нерегламентираните в
него общините могат да определят цени на услуги и разработват местни
политики чрез Наредбите си по ЗМДТ.
С промяна на Конституцията от 2007г. и съответните промени в ЗМДТ се
предоставиха правомощия на общините за определяне на размера на местните
данъци в границите определени от закона, които те за пръв път можеха да
реализират през 2008 г. Друга основна промяна от 2008 г. бе превръщането на
патентният данък в местен данък, поради което неговия размер се определя от
общините. През 2009 г. данъчната оценка на имотите бе повишена с 50%.
Управлението на общинската собственост също е другият важен фактор за
финансовата самостоятелност на общините, свързана с действието на ЗМДТ.
Промените в ЗОС дадоха на общините пълни правомощия да планират и
администрират приходите от наеми, продажба на общинско имущество,
концесии, глоби, дарения и други и да ги ползват в съответствие с местните
приоритети. Общините приеха Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество. През 2005г. се прие Закон за общинския
дълг, с който се дава възможност на икономически по-силните общини да
реализират инвестиционните си намерения чрез дългосрочни заеми.
В периода 2007-2013г. за общините са предназначени 1,3 млрд. евро в четири
ключови области на регионалното развитие: за градско възстановяване и
развитие, за местните транспортни връзки, за устойчиво развитие и за
реализиране на междуобщински проекти. За да получат тези пари обаче е
необходимо общините да подготвят конкурентни проекти. Като инструмент на
държавна политика за регионално развитие бе създаден Фонд за органите на
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местно самоуправление (ФЛАГ АД). Основна цел на фонда е осигуряване на
паричен ресурс (безлихвени кредити) за общините при разработване на
проектни предложения и съфинансиране на одобрени проекти в рамките на
оперативните програми на ЕС.
Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2008г. се въведе
задължително прилагане на системата на делегираните бюджети в
образованието, с което се направи още една стъпка в посока на финансовата
децентрализация, на по-ниско ниво. Дадоха се права на директорите на училища
в рамките на разполагаемите средства да поемат разходни отговорности.

2.3. Проблеми и рискове, очертаващи обекта на оценката
Остава проблемът с недостатъчното финансиране на делегираните отговорности
(т.нар. необезпечен мандат). Той се проявява в неразплатените разходи а
общините в сферата на делегираните отговорности;
Засилват се различията в данъчния капацитет на общините по отношение на
местните дейности. Този проблем се проявява в просрочените плащания в
областта на местните отговорности. Малките общини обедняват, а големите
забогатяват. Това може да доведе до нежелателни миграционни процеси,
обезлюдяване на бедните общини и пренаселване на големите общини със
съответните рискове за достъпа и качеството на публичните блага и услуги.
Изравнителната субсидия не е достатъчна да противодейства на тази тенденция.
Липсват стандарти за финансиране не местните дейности
Реформата отслаби връзката между икономическата политика на общинско
равнище и данъчните приходи. Най напред бе отменен общинския данък от
10%, който се начисляваше на данъчната основа на корпоративния данък.
Първоначално той беше заместен с преотстъпване на 50% от приходите от
ДОДФЛ, но в последствие преотстъпения данък стана по същността си
субсидия, и накрая бе формално заместен с такава. По-късно беше отменен и
пътният данък и централизиран като такса за използване на междуградската
мрежа. Единствената връзка между икономическите резултати и приходите
остава на отскоро прехвърления патентен данък. Това развитие прави общините
повече зависими от централни трансфери отколкото преди и по-малко зависими
от резултатите от собствената си икономическа политика
Увеличеният дял на субсидиите в местните финанси намалява финансовата
самостоятелност
Има индикации, че намалява ефективността на събиране на местните данъци
За някои такси приходите не покриват разходите за дейността
Действащата система не помага съществено за изоставането в общинските
инвестиции. Липсва капиталова компонента в стандартите по делегираните
дейности. Местните приходи са недостатъчни за инвестиции в местни дейности.
Правилата за определяне на целевата субсидия не са ясни и не помагат на
общините да планират инвестициите си.
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2.4. Период на оценката
Настоящата оценка обхаваща следния период на действие на закона2 – от
началото на 2002 г. до края на 2008 г. – основно поради факта, че от 2002 г.
данъкът за облагане на доходите върху физически лица се превръща в
единствения споделян с общините държавен данък и основен източник за
финансиране на делегираните от държавата дейности. Оценката не обхваща
промените в ЗМДТ, направени с държавен вестник бр.105 от 09.12.2008 г. (в сила от
01.01.2009 г.). Виж Приложение № 1.

3. Показатели за последваща оценка
3.1. Показатели за финансова самостоятелност и капацитет
на общините
Дял на общините в БВП и в публичните разходи (КДБ)
Показател
Дял на КДБ в БВП
%
Дял на общ.разходи
в БВП %
Дял на общ.разходи
в КДБ %

2002г.
39.4

2003г. 2004г.
40.9
40.0

2005г. 2006г.
39.8
39.1

2007г. 2008г.
39.1
39.1

7.1

6.3

6.1

6.4

7.0

7.2

7.5

18.0

15.5

15.4

16.2

18.0

19.2

20.2

Наблюдават се два подпериода:
2

В сила от 01.01.1998 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. - Обн. ДВ. бр.117 от 10
Декември 1997г., изм. ДВ. бр.71 от 23 Юни 1998г., изм. ДВ. бр.83 от 21 Юли 1998г., изм. ДВ.
бр.105 от 8 Септември 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.103 от 30
Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2000г., изм. ДВ. бр.102 от 15 Декември 2000г., изм.
ДВ. бр.109 от 18 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април
2002г., изм. ДВ. бр.56 от 7 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.119 от 27 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.84 от
23 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г.,
доп. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август
2004г., изм. ДВ. бр.106 от 3 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94
от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.100 от 13 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември
2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.36
от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007г., изм.
ДВ. бр.110 от 21 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.70 от 8 Август 2008г., изм. ДВ. бр.105 от 9
Декември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г.
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Първите две години – 2003-2004 г. се регистрира спад в следствие на
преструктурирането на услугите между общината и държавата (централизират
се социалните помощи, болниците и поземлените комисии)
Следващите четири години – 2004-2008 г. се наблюдава общинска експанзия
(увеличаване дела на общинските разходи в БВП и КДБ)
Дял на местните приходи (в т.ч.данъчни) в БВП и КДБ
Показател
Брутен вътрешен
продукт(млн.лв.)
Консулидиран
държ.бюджет(общи
публ.
приходи)
(млн.лв.)
Местни приходи
в т.ч.Данъчни п-ди
Дял на местните
приходи в БВП (%)

2002г.
32335

2003г.
34410

2004г.
38008

2005г.
41948

2006г.
46704

2007г.
56520

2008г.
66728

12733

14069

15199

16679

18258

21248

24596

524
160
1.62

659
206
1.92

765
225
2.01

941
246
2.24

1232
365
2.64

1664
513
2.94

1781
648
2.67

Дял на местните 4.12
приходи в КДБ ( %)
Дял на данъчните 0.49
приходи в БВП %

4.68

5.03

5.64

6.75

7.83

7.24

0.60

0.59

0.59

0.78

0.91

0.97

Дял на данъчните 1.26
приходи в КДБ ( %)

1.46

1.48

1.47

2.00

2.41

2.63

От данните в таблицата се вижда, че местните приходи значително нарастват
през последните три години. Трайна е тенденцията за увеличаване на данъчните
приходи в абсолютен размер, както и на дела им в КДБ и в БВП.
Изводът, който може да се направи е, че тенденциите за увеличаване на
общинския дял в БВП и КДБ се запазват и по отношение на собствените местни
приходи и местните данъчни приходи на общините.
От 01.01.2003г. общинските съвети определят размерите на местните такси и
цени на услуги. В голяма степен увеличението от 125.76% на местните
приходи спрямо 2002г. се дължи на тази нормативна промяна.
С изменението на ЗМДТ, от 01.01.2006г. се даде правото на всички общини
сами да си администрират местните данъци и такси. Тази промяна се е отразила
положително върху размера на приходите и относителния дял на собствените
(местните) приходи на общините.
От наблюдавания период, само 2008г. е годината, в която общинските съвети
имат правомощията, сами да определят размера на местните данъци, при
условие, по ред и в граници, установени със ЗМДТ. Общините като цяло са се
възползвали от това си право, тъй като от таблицата е видно, че през 2008г. се
увеличава не само размера на приходите от местни данъци, но и относителния
им дял.
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Дял на общинските данъчни приходи
Показател

2003г 2004г 2005г 2006г 2007г 2008г

Относителен дял на приходите 1,9
от местни имуществени данъци
към общите данъчни приходи
на страната (%)
Относителен дял на приходите 9,5
от местни имуществени данъци
към
всички
приходи
на
общините(%)
Относителен дял на приходите 29,8
от местни имуществени данъци
към собствените приходи на
общините(%)

1,8

1,7

2,2

2,7

3,8

9,6

9,1

11,1

12,6

13,0

27,4

26,1

29,6

30,8

36.4

Показателите в горната таблица действително характеризират значимостта и
ролята на местните имуществени данъци. Данните показват тенденцията,
трайно да се увеличава техния дял, както на национално ниво, така и по
отношение на собствените общински приходи. Относителния дял на данъчните
приходи към общите данъчни приходи на страната през 2008г. се е увеличил два
пъти, спрямо дела им през 2003г.(първата година на изменения на ЗМДТ в
посока финансова децентрализация). Следва да се отбележи факта, че
наблюдавания период не включва периода, когато данък върху доходите на
физическите лица бе споделен данък между републиканския бюджет и
местните бюджети и в общинските бюджети постъпваха приходи от данък за
общините.
Динамика на структурата на местните приходи:

4.1. Структура на местните приходи
Показатели
Местни
данъци %
Местни
такси %
Неданъчни
приходи %
Всичко
местни
приходи %

2002г.
30.53

2003г.
31.26

2004г.
29.41

2005г.
26.04

2006г.
29.63

2007г.
30.83

2008г.
36.38

41.03

41.12

41.83

36.66

34.33

33.59

36.72

28.44

27.62

28.76

37.30

36.04

35.58

26.90

100

100

100

100

100

100

100

В структурно отношение трите основни групи, формиращи местните приходи в
общинските бюджети (данъци, такси и други неданъчни приходи) имат близък
по размер дял. Това се дължи на изпреварващото нарастване на приходите от
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местни данъци през последните три години. Приходите от местни данъци през
2008г. нарастват спрямо 2005г. с 264.49%, приходите от местни такси със
189.56% и от други неданъчни приходи със 136.46%. Данните за измененията в
структурата на местните приходи, показват, от една страна че, местните власти
полагат усилия основно да повишават събираемостта на данъчните приходи,
както и да увеличават размерите на местните данъци, макар и не с очакваните
ръстове. От друга страна общините продължават да компенсират дефицита си с
по-високи приходи от собственост и най-вече с продажби на общинска
собственост. Намаляването в ръста на приходите от собственост през 2008г., се
дължи на резкия спад на сделките през четвъртото тримесечие, когато за пръв
път на пазара с имоти се усети влиянието на световната икономическа криза.
Анализът на горепосочените данни дава основание да се направят следните
изводи:
9. Наблюдава се ръст на относителния дял на приходите от имуществените
данъци в собствените приходи на общините, както и към всички приходи на
общините(в това число приходен остатък и привлечени средства). От 8.49%
през 2005г., относителния им дял в проценти нараства, съответно на 9.92% през
2006г., на 11.04% през 2007г. и на 11.81% през 2008г.
9. Независимо от ръста на имуществените данъчни приходи, мястото което
заемат е много по-ниско от средното равнище в другите европейски страни.
Местните данъци са основните приходи, формиращи собствените
приходоизточници на общините в Европа. Така например, местни данъци върху
бизнеса се плащат в 10 страни от ЕС. Като споделени данъци са – данък общ
доход в 15 страни от ЕС, корпоративен местен данък печалба в 9 страни и ДДС
в 6 страни. В 5 страни от ЕС има местен данък върху доходите на физическите
лица. Във всички страни се дължат имуществени данъци. В България само
имуществените данъци и незначителния по размери, патентен данък, са местни.
9. Местните власти са принудени да се лишават от собственост и да търсят
други привлечени средства, за да повишават, а в много случаи, дори само за да
запазят нивото на качеството и видовете предоставяни публични услуги, както и
за изграждане и поддържане на местната инфраструктура.

4.2. Структура на общинските приходи
Показатели
Държавни
трансфери %
Собствени
приходи %
Преходен остатък
%
Привлечени
средства %
Всичко приходи %

2002г.
76.9

2003г. 2004г. 2005г.
67.6
65.6
57.4

2006г.
59.4

2007г. 2008г.
52.8
56.0

22.5

29.2

30.4

32.5

33.5

35.8

32.4

1.2

1.5

3.1

6.2

5.4

8.5

10.2

-0.7

1.6

0.9

3.9

1.8

3.0

1.4

100

100

100

100

100

100

100
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Все още значително по-голям дял в общинските приходи се пада на
държавните трансфери. Макар, че делът на собствените приходи нараства, то
той е все още твърде малък. Предвид това, не може да се каже, че е постигната
основната цел с измененията на ЗМДТ - да се децентрализират общинските
бюджети по отношение на собствените приходи.
Динамика на структурата на местните данъчни приходи и приходите от
такси:

5.1.Местни данъчни приходи
Млн.лв.
Местни данъци

2003г 2004г 2005г 2006г 2007г

2008г

Приходи
от
имуществени данъци,в
т.ч.
Д-к върху недвижимите
имоти (ДНИ)
Отн.дял към всичко
приходи
от
имуществени данъци
Д-к върху наследствата
Отн.дял към всичко
приходи
от
имуществени данъци
Д-к върху превозните
средства (ДПС)
Отн.дял към всичко
приходи
от
имуществени данъци
Д-к при придобиване на
имущество
Отн.дял към всичко
приходи
от
имуществени данъци
Други данъци
Отн.дял към всичко
приходи
от
имуществени данъци
Патентен данък
Отн.дял към всичко
приходи
от

206

224

245

364

513

648

Ръст
%
08/
05г
264

51,6

57,8

62,7

82,2

107,1

137,1

219

25,1

25,7

25,5

22,5

20,9

21,8

117

0,3
0,2

0,5
0,2

0,2
0,1

0,1
0,0

0,4
0,1

0,0
0,0

-

49,6

50,4

55,9

67,4

87,3

125,1

224

24,1

22,4

22,8

18,5

17,0

19,3

84,6

60,7

84,0

120,9

210,8

315,8

363,2

300

29,5

37,4

49,2

57,8

61,6

56,0

114

43,7
21,2

32,1
14,3

5,8
2,4

4,1
1,1

2,1
0,4

2,0
0,3

-

-

-

-

-

20,9
3,2

12,5
-
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имуществени данъци
Темпът на нарастване на приходите от имуществени данъци през 2008г достига
648 млн.лв., като постъпленията са увеличени 2.6 пъти. Три пъти са нараснали
приходите от данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден
начин и над два пъти приходите от ДНИ и ДПС.
Относителният дял на приходите от данък при придобиване на имущество в
общо местните данъци през 2008г нараства почти два пъти, спрямо 2003г.
Данните сочат, че приходите от местни данъци почти изцяло се определят от
данъците, свързани с недвижимите имоти. Данък върху превозните средства
запазва близки по размепри относителни тегла през наблюдавания период.
Общините, възползвайки се от новите си правомощия са насочили основно
своите усилия към повишаване на събираемостта на местните данъци, като
използват различни практики.
Най- популярните са:
9. Изготвяне на точни анализи на просрочените задължения;
9. По-добра организация при обслужване на задължените лица, в т.ч. и
„изнесени” работни места в кметствата и районите;
9. Изпращане на покани за доброволно внасяне на задълженията;
9. Извършване на ревизии на задължените лица;
9. Проверки на декларациите по отношение квадратура на имота и вид на
конструкцията;
9. Ограничаване и отказване извършването на услуги от общината на
неизрядни данъкоплатци;
9. Договаряне между общината и банките да не се отпускат кредити на
физически и юредически лица с неплатени местни данъци и такси.

5.2.Приходи от местни такси
Млн.лв.
Такси

2003г

2004г

2005г

2006г

2007г

2008г

Всичко
Детски градини
Детски ясли
Домашен
соц.
патронаж
Ползване
на
пазари и тържища

271,0
24,3
3,1
8,2

320,2
29,0
3,4
9,4

344,6
29,5
4,7
10,1

423,4
32,1
5,5
11,3

558,9
32,8
6,0
12,9

653,8
38,5
7,1
15,8

Ръст
08/05
190%
131%
151%
156%

15,0

17,5

18,1

20,5

23,1

29,9

165%
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Битови отпадъци
173,4
Технически
и 29,1
административни
услуги
Туристическа
5,8
такса
Други
12,1

204,4
34,7

217,1
39,0

270,8
51,6

338,6
113,1

395,6
132,5

182%
339%

8,4

10,1

11,5

11,6

11,7

116%

13,4

16,0

20,1

20,8

22,7

142%

Най-голям относителен дял в приходите от местни такси се пада на приходите
от таксата за битови отпадъци. Предвид това, че тя трябва да покрива
непрекъснато увеличаващите се разходи за дейност ”Чистота”, то тенденцията е
трайна към нарастване. Тази тенденция важи за приходите от всички видове
такси. С най-голям ръст(повече от три пъти) нарастват приходите от
техническите и административни услуги. Този темп на нарастване може да се
обясни с увеличени размери на таксите и нарастване на броя на предоставените
услуги, най-вече поради засиленото строителство през последните години.
Освен посочената по-горе причина за големия ръст на приходите от такса за
битови отпадъци, другата такава е повишената събираемост. След като се дава
правото на общините сами да си администрират приходите от местни данъци и
такси, се наблюдава осезаем ръст. Така например, само за първата година,
когато се реорганизира администрирането на местните данъци и такси,
нарастването на приходите от такса за битови отпадъци е с една четвърт
(125%), общо приходите от такси нарастват със 123%.
Ако анализираме приходите от такса за битови отпадъци, спрямо 2006г.,
намаляват приходите само в седем общини (Перник, Трявна, Мадан, Неделино,
Хайредин, Търговище и Омуртаг). Това, като цяло са общини със обективен
структурен дефицит и с ограничена платежоспособност на населението. Средно
за страната приходите нарастват с 1.46 лв. С по-малък размер на приходите от
средния за страната са 142 общини (повече от половината общини). В тази
група попадат много от общините областни центрове.
Средно за страната, приходите от ТБО на един жител от 35 лв. през 2006г.,
нарастват съответно на 44 лв. през 2007г. и 52 лв. през 2008г. С най-нисък
размер от 2-3 лв. са общините – Братя Даскалови, Никола Козлево, Руженци,
Рила, Смядово, Макреш и др. И през трите години, община Несебър е с найвисок размер на приходите от такса за битови отпадъци на жител от
населението, съответно 199 лв. за 2006г. и 375 лв. за 2008г. липсата на
информация, не позволява да се определят колко от общините, с приходите си
от таксата, покриват разходите си за дейност „Чистота”. Не можем да кажем
какви са причините за големите различия в размера на приходите между
отделните общини. Освен от размера на таксата, приходите на жител, зависят и
от това дали услугата е организирана във всички населени места и каква част от
приходите са от физически и съответно от юридически лица. Едно от основните
изисквания на ЗМДТ е размерите на таксите да покриват разходите за
съответната дейност. Предвид платежоспособността на населението и
провежданата местна политика, все още в България това не е практика.
Показателен пример са приходите от такси за детски градини. Формираните
приходи, на база определените от общинските съвети размери и облекчения, за
2008г. покриват средно за страната едва 28% от разходите за издръжка или
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около 93% от разходите за храна. В същото време, на 103 общини приходите от
такси, спрямо разходите са под средното за страната.
Местни приходи към общински разходи по общини.
Този показател показва самостоятелността на местната власт.
Средният относителен дял на местните приходи към общинските разходи за
2008г., е 0.58, или на национално ниво, около 60% от общите разходи, се
покриват с местни приходи. Само на 71 общини, собствените приходи заемат в
общинските разходи по-голям дял от средното за страната. В същото време, е
голям диапазона между най-големия и най-малкия относителен дял. За
общините – Несебър, Созопол и Приморско(общини с атрактивни имоти и
значителни приходи от туристическа такса), относителния дял на собствените
приходи е 0.89, при 0.20 в община Венец и съответно 0.25 в Опака и 0.26 в
Пордим. Около два пъти се различават „най-бедните” и „най-богатите” общини,
по отношение на собствения приходен капацитет. Данните показват, че поголямата част от общините могат да се класифицират към групата на „бедните”
общини. Дори тези, които са с по-голям от средния за страната относителен дял
на собствените местни приходи в общия размер на общинските разходи нямат
достатъчно потенциал да поемат изцяло разходите по предоставяне на
публичните услуги. Освен това голяма част от техните приходи имат временен
характер(сделки със собственост).
Местни приходи към разходи за местни дейности.
Показателят измерва доколко местната власт е независима от изравнителна
субсидия, и финансиране от други източници.
През 2007г., средно за страната, относителния дял на местните приходи към
разходите за местни дейности е 73.33%. От тези данни бихме могли да
направим извод, че собствените приходи на общините, се приближават до
потребностите. Когато обаче, анализираме данните по общини, картината се
променя. С относителен дял, под средния за страната са 221 общини или 84% от
общините. Най-зависими от допълнително финансиране(50% под средното ниво
на отношението на местните приходи към разходите за местни зейности за
страната), са 151 общини. Само на 9 общини(Банско, Несебър, Поморие, Аврен,
Козлодуй, Балчик, Шабла, Русе и Самоков), собствените им приходи са повече
от разходите за местни дейности. Тези тенденции важат и за останалите години
в разглеждания период. Следователно, основната част от общините нямат
възможност със собствени приходи да покриват разходите за местни публични
услуги.
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Динамика на дела на общата изравнителна субсидия (ОИС) във
финансирането на местните дейности
Показател
2005
ОИС на един 15.1
жител

2006
18.4

2007
22.5

2008
25.0

През периода 2005-2008г. приходите от обща изравнителна субсидия на един
жител нарастват, от 15 лв. през 2005г. на 25 лв. през 2008г. Основна причина за
това е регламента, израмнителната субсидия да е не по-малко от 10% от
собствените приходи на общините за предходната година. Освен това, ежегодно
през последните години, се договаря по-голям %. Увеличаването на тези
приходи, допринася за ликвидиране или намаляване на просрочените
задължения на общините.
Ролята на изравнителната субсидия е да подпомага с допълнителни приходи победните общини.
Анализирайки приходите на 1 жител през 2008г., можем да направим
следните изводи:
Делът на приходите от изравнителна субсидия в разходите за местни дейности,
средно за страната е 7%(малък относителен дял).
С относителен дял, под средното за страната са 64 общини. Тези общини можем
да класифицираме като „по-богати”(те са с малък дял на приходите от
изравнителната субсидия) и представляват 24% от всички общини.
С относителен дял на приходите от изравнителната субсидия 25% и повече от
25%, са 18 общини. Те са „най-бедните”, които в голяма степен зависят от
субсидии. Техните местни приходи са ограничени и не могат да покрият
минималните нужди на общините да предоставят публични местни услуги.
Като „най-бедни”, с над 30% дял на приходите от изравнителна субсидия към
разходите за местни дейности, са общините – Долни Дъбник, Мъглиж,
Брусарци, Ценово и Перущица.
„Най-бедни” са сравнително по-малки общини.
Дял на просрочените задължения в общинските приходи
Показатели
Просрочени задължения

2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г.
97.1 77.5 42.3 47.9
41.2 54.2 73.6

Всичко приходи
2326.8 2256.4 2511.6 2892.1 3674.2 4643.3 5490.7
Дял
на
просрочените
задължения
във
всичко 4.17 3.44 1.68 1.70
1.10 1.17 1.34
приходи %
Просрочените задължения на общините постоянно намаляват. През 2007 г.
размерът им се е увеличил с 13 млн.лв. спрямо предходната, но отношението им
към общинските приходи се увеличава незначително. През 2008г. отново се
увеличават просрочените задължения, като се приближават до нивото от 2003г.
Само 148 общини от всичко 264 нямат просрочени задължения.Увеличава се и
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относителния им дял във всичко приходи. Основната причина за увеличаването
им, е изпълнението на приходите, свързани със сделки на собственост, в
резултат на икономическтаа криза. Тежестта на просрочените задължения за
общинските бюджети не е голям и няма никаква опасност от дестабилизиране
на системата.
Основни изводи:
¾ Увеличава се делът на общините в БВП и КДБ;
¾ Общинските приходи нарастват;
¾ Увеличава се размерът на средствата, чийто размер зависи от решения на
местно равнище;
¾ Това означава, че провежданата реформа към децентрализация и
измененията в ЗМДТ са повлияли положително върху финансовото
състояние на общините.

3.2. Ефект на общинската приходна политика
За да се оцени ефектът от провежданата общинска приходна политика, е
необходимо да разполагаме с данни по общини за размера на местните данъци и
такси. Тъй като не разполагаме с такива, не е възможно да се направят и
съответните изводи. По данни на НСОРБ за 2008г. повече от половината от
общините са приели минимални или близки до минималните размери на
местните данъци. Местните власти, анализирайки конкретната ситуация в
общините, не са рискували да завишат драстично размерите им. За да се
направят достатъчно надеждни изводи е необходима информация колко от
нарастването на приходите от местни данъци и такси е от събиране на стари
вземания и колко от завишаване на размерите им или от намаляване на
преференциите.

3.3. Задълбочаване на различията между общините
9.Местни приходи на жител.
За да оценим по-реално какъв е потенциала на общините, по отношение на
финансирането със собствени приходи на местните дейности, можем да
използваме показателя местни приходи на един жител от населението.
Анализирайки периода 2006г. – 2008г., може да направим следните:
Констатации
¾ Приходите на един жител, средно за страната, от 159 лв. през 2006г.,
нарастват, съответно на 311 лв. през 2007г. и на 374 лв. през 2008г.
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¾ Под средното ниво са 215 общини през 2006г., 161 през 2007г. и 162 през
2008г.
¾ „Най-бедни” (с приходи на жител 50% под средното ниво), са 120 общини
през 2006г. и намаляват значинтелно през 2007г. на 29 и на 31 през 2008г.
¾ Най-ниски местни приходи на жител имат общините – Трекляно, Венец и
Никола Козлево - 20 лв. Освен тях(„най-бедни” са – Долни Дъбник,
Перущица, Брусарци, Мъглиж и др.).
¾ С най-висок размер на местните приходи на жител са община Несебър за
2006г. с 1678 лв., през 2007г. община Приморско с 2597 лв. и община Бяла с
2457 лв. за 2008г. Освен тях като „най-богати” се очертават общините
Царево, Созопол, Чавдар, Банско, Копривщица, Каварна и др.
¾ В 5 общини(Сливница, Лясковец, Вълчи дол, Етрополе и Крушари),
местните приходи през 2008г. са по-малко, спрямо 2006г.
Изводи
¾ Значително се увеличават минималните размери на приходите на жител – от
20 лв. през 2006г. на 118 лв. през 2008г.
¾ „Най-богати” са общините с атрактивни имоти и развит туризъм(разчитат на
приходи от собственост и от туристическа такса).
¾ Задълбочават се различията между общините, като през 2008г. разликата
между общината, с най-голям размер на местни приходи на един жител и
общината с най-малък, е 2336 лв.
9. Разпределение на местните данъчни приходи.
Местните данъчни приходи нарастват на 512,7 млн. лв. през 2007г. и на
648,4 млн. лв. през 2008г., спрямо 364,6 млн. лв. през 2006г. Увеличението на
данъчните приходи за този 3-годишен период е 177,8% или почти два пъти.
С най-голям ръст са сравнително малки общини - Божурище(7,72), Георги
Дамяново(7,62) и Ружинци(4,67). Четири общини не са увеличили данъчните си
приходи. Това са Гърмен, Невестино, Бяла и Гълъбово. Община Бяла, която е с
висок размер на местните приходи на жител и в същото време не е завишила
данъчните си приходи е ярък пример за това, как през последните години
общините балансират местните бюджети, основно с приходи от разпореждане
със собственост. Местните данъчни приходи на 18 общини през 2008г ( с найголям размер на жител), формират 60 на сто от общинските данъчни приходи.
В много малка част от общините се формира основната част от всичко приходи
и в по-голямата от тях собствените данъчни приходи са незначителни.
9. Данъчни приходи на жител
Този показател, в достатъчна степен характеризира местния данъчен
капацитет и провежданата местна политика по отношение данъчната тяжест.
Средно за страната, данъчните приходи на един жител през 2006г. са 47 лв. и
съответно 67 лв. за 2007г. и 85 лв. за 2008г. Въпреки значителния ръст,
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размерите на данъците, плащани от един жител са твърде ниски. Анализът на
данните показва, че данъчната тяжест за един месец на един жител през
2008г.(когато размера е най-голям), е едва 7,08 лв. Като вземем предвид и факта,
че основната част от общините са с данъчни приходи на един жител под
средното за страната ( през 2008г 239 общини или 91 на сто от всички), става
ясно, че местните данъци форират много малък дял от общо данъчните
задължения на физическите и юридическите лица. В подкрепа на горното са
данните , които сочат, че с данъчни приходи на жител 50 на сто под средното
на страната са 185 общини (70%). С най-нисък приходен капацитет на жител са
общините Трекляно и Николаево (5-11 лв.) , а и в трите наблюдавани години
община Несебър е с най-голям размер ( от 704 лв. за 2006г до 1018лв. за 2007г и
972лв. за 2008г. ). Това за пореден път потвърждава извода, че приходите в
голяма степен зависят от такива с временен характер.

3.4. Общински инвестиции
Дял на общинските инвестиции от инвестициите в публичната сфера
2002 г. 2003 . 2004 . 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
КР
на
общините 196
240.5 269.1 482.6 688.4 1105.3 1420.4
(млн.лв.)
КР - публичен сектор 1,119.4 1,195.0 1556.3 2044.7 2418.6 3008 3795.4
(млн.лв.)
Дял на общинските КР 17.51
20.13 17.29 23.60 28.46 36.74 37.42
в публичните КР %
За капиталови разходи в общинските бюджети за 2008г. са разходени 1420,5
млн. лв., от които 1234,9 млн. лв. са за инвестиции в местните дейности.
Приходите от целева субсидия за капиталови разходи в общинските бюджети са
само 300,3 млн. лв. или само 21% от средствата за инвестиции.
Тенденцията през наблюдавания период, по отношение дела на общинските
капиталови разходи в публичните капиталови разходи е непрекъснато да
нараства. Като относителен дял все още инвестиционните разходи в общините
са много малко, спрямо тези, които се извършват на национално ниво. За да
отговорят на постоянно нарастващите потребности от изграждане и поддържане
на амортизираната общинска инфраструктура, местните власти неразполагайки
с достатъчно собствени приходи и такива от централния бюджет са принудени
да търсят алтернативни източници.

3.5. Изводи и препоръки
Финансовата децентрализация изисква по-високи местни данъци и такси,
съответно и по-висока събираемост. Това е условие за по-големи приходи,
съответно разходи за по-добро задоволяване на потребностите на местните
жители. Тези изисквания, обаче се прилагат съобразно конкретните условия за
общината. Национални оценки разкриват, че към 2008 г. имуществените данъци
в българските общини възлизат на 10% от европейското им ниво. Причините са
комплексни: ниски данъчни ставки, занижени и неадаптирани данъчни оценки
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на имотите, ниски доходи на местното население и т.н. В този аспект е
оправдано налагането на по-високи данъци, там където е възможно, например за
притежаването на повече от един недвижим имот за жилищни нужди или
въвеждане на нови данъци, например местен общински данък. С други думи,
макар и на части и не много последователно, в страната се въвеждат общински
данъци, които осигуряват по-стабилно нарастване на собствените приходи в
общинския бюджет.
Съществен проблем на общините е невъзможността да извършват
принудително събиране на невнесени доброволно данъчни задължения за
местни данъци. Тези правомощия са дадени в ДОПК, само на държавните
администрации – НАП и АДВ. Това затруднява и съществено забавя процеса на
събирането на просрочените задължения и често става причина за
освобождаване от тях по давност. Това от своя страна намалява собствените
приходи на общините. Увеличаването на правомощията на местните власти и в
частност, делегирането им на правото да извършват принудително събиране на
данъчни задължения, е предпоставка за нарастване размера на данъчните
приходи.
Анализът показва, че по досегашните регламенти, на практика данък върху
наследствата е изключен от системата на местните данъци. Необходимо е да се
преразгледат разпоредбите за облагане и облекчения и да се приведат в
съответствие с европейските практики за приходите от наследствен данък.
Като цяло, данъчните приходи в общините заемат нисък относителен дял в
общинските приходи. Необходимо е да се внесат промени в ЗМДТ, като се
определи нов жизнен общински приходоизточник, свързан с развитието на
икономиката и при запазване на общата данъчна тежест.
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Приложение № 1

Промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), в сила от 01.01.2009 г.
Най-важните промени в ЗМДТ, направени с държавен вестник бр.105 от
09.12.2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изключени от обхвата на оценката, включват:
Промени в данъка върху недвижимите имоти
1. Променен е стойностният праг, под който недвижими имоти с ниска данъчна
оценка не се облагат с данък върху недвижимите имоти, от 1680 лв.на 2 520 лв.
2. Занижени са стойностните граници, в рамките на които общинските съвети
определят размера на данъка върху недвижимите имоти. Новите граници са от 0.5 до
2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. За сравнение старите
граници бяха от 1.5 до 3 на хиляда.
Данък върху наследствата
3. Занижени са стойностните граници, в рамките на които общинските съвети
определят размера на данъка върху наследствата. Новите граници са както следва:
за братя и сестри и техните деца - от 0,4 до 0,8 на сто за наследствен дял
над 250 000 лв.; (стари ставки от 0.7 до 0.8 на сто)
за други лица - от 3,3 до 6,6 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.
(стари ставки от 5 до 10 на сто)
Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
4. Занижени са стойностните граници, в рамките на които общинските съвети
определят размера на данъка при придобиване на имущества по дарение и по възмезден
начин. Новите граници са както следва:
при дарение на имущество, както и в случаите на безвъзмездно
придобити по друг начин имущества и опрощаване на задължения: от 0,4 до
0,8 на сто при дарение между братя и сестри и техните деца (стари
граници 0.7-1.4) и от 3,3 до 6,6 на сто - при дарение между други лица
(стари граници 5-10).
при възмездно придобиване на имущество данъкът се определя от
общинския съвет в размер от 1,3 до 2,6 на сто върху оценката на
прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с
по-висока стойност (стари граници 2-4 на сто).

5. Разширен е (териториално) обхватът на лицата, които се освобождават с
данък при придобиване на имущество по дарение или по възмезден начин.
Считано то 01.01.2009 г. се свобождават от данък имущества, придобити от лица,
идентични на лицата, изредени в чл.48, алинея (1), т. 1, букви "б", "в", "г" и "е", т. 4 и 7,
установени в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Освобождаването в тези случаи е при условие, че лицето представи официален
документ, удостоверяващ статута или качеството му, в което придобива имуществото,
издаден или заверен от компетентния орган на съответната държава, както и неговия
легализиран превод на български език.
Като допълнителна информация, лицата изредени в чл.48, алинея (1), т. 1, букви
"б", "в", "г" и "е", т. 4 и 7 са следните:
придобити имущества от образователните, културните и научните
организации на бюджетна издръжка, както и специализираните институции
за предоставяне на социални услуги и домовете за медико-социални грижи
за деца;
придобити имущества от Българският Червен кръст;
придобити имущества от национално представените организации на
хора с увреждания и за хора с увреждания;
придобити имущества от лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за
лечебните заведения;
даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават
субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел,
регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска
цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и
предоставените дарения;
даренията в полза на народните читалища;
6. Освобождават се от данък даренията, предоставени за лечение на граждани
на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и на
технически помощни средства за хора с увреждания. Освобождаването се допуска при
условие, че лицето представи договор за дарение, от който е видно, че дарението е
направено за лечение или за технически помощни средства за хора с увреждания, както
и медицински документи, удостоверяващи съответното заболяване.
Данък върху превозните средства
7. Освобождават се от данък превозните средства леките автомобили - собственост
на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000
куб. см и с мощност до 117,64 kW. Предишните ограничения са 1700 куб.см. и 74 kW.
Патентен данък
8. Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентни дейности по т.
3, от приложение №4 на ЗМДТ - търговска дейност на дребно в обекти с нетна
търговска площ до 100 кв. м и по т.31 - продажба на вестници, списания, българска и

преводна литература, дължат данък само за първата дейност, а именно от 2 до 20 лв
за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на обекта
Преходни разпоредби
9. В преходните разпоредби е постановено, че Общинският съвет трябва да
определи размерите на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху наследствата и
данъка при придобиване на имущества по чл. 44, ал. 1 и 2 в срок до 31 януари 2009 г. В
случай че в този срок не са определени нови размери, за 2009 г. се прилагат
минималните размери на данъците, определени в чл. 22, 36 и чл. 47, ал. 1 и 2.
До определяне на размерите по предходния абзац данъкът при придобиване на
имущества по чл. 44, ал. 1 и 2 и данъкът върху наследствата се определят въз основа на
минималните размери за съответните данъци, предвидени в закона.
За 2009 г. първата вноска по чл. 28, ал. 1 се внася в срок от 1 март до 30 април, като
на предплатилите за цялата година в срока по ал. 1 се прави отстъпка 5 на сто.
Общинският съвет определя таксата за битови отпадъци за 2009 г. до 31 януари
2009 г. Когато в този срок общинският съвет не е взел решение за определяне размера
на таксата за битови отпадъци, от всеки длъжник се събира такса в размер на
абсолютната стойност от предходната година.

