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ВЪВЕДЕНИЕ 
Настоящият  План за финансово оздравяване на община Кърджали за периода 

2016-2019г., цели набелязването и изпълнението на система от критерии и финансови 
показатели,определени за наблюдение,с които се цели постигане на финансова 
устойчивост на общинските финанси. 

На базата на резултатите от анализа и оценката на финансовото състояние на 
общината се предлага настоящият План за финансово оздравяване, чрез който да се 
намалят или ликвидират задълженията и ще спомогне за стабилно социално-
икономическо развитите на общината. 

 
Мерките за изпълнение на Плана за финансово оздравяване за периода 2016-2019г., 

са насочени към оптимално използване на наличните финансови ресурси, разкриване и 
осигуряване на допълнителни приходи по бюджета на общината спрямо първоначалния 
разчет и стриктно спазване на системите за финансово управление и контрол.  

 
1. КРАТКА ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА 

ОБЩИНАТА И ДИНАМИКАТА В РАЗМЕРА НА 
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗА 
ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ БЮДЖЕТНИ ГОДИНИ 

 
При извършения анализ на финансовото състояние на община Кърджали за 2014 г. 

и за 2015 г., резултатите показват недостиг на собствени приходи за финансиране на 
местните дейности. От тук се явява и причината за реализирането на просрочените 
задължения, които към 31.12.2014 г. са в размер на 13 708 904 лв., в т.ч. за капиталови 
разходи: 3 511 100лв. Към 31.12.2015 г. просрочените задължения са в размер на 
13 084 257 лв., в т.ч. за капиталови разходи 2 019 507 лв. На 30.06.2016 г. просрочените 
задължения са в размер на 13 967 222 лв., в т.ч. за капиталови разходи 2 099 823 лв. 

Горепосочените данни са показател, че при тези условия община Кърджали няма 
възможност да изпълнява задълженията си за осигуряване на равен и качествен достъп на 
населението до всички административни и технически услуги и условия на живот.  

 
2. ПРИЧИНИ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИТЕ 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
 

Причините за допускането на просрочените задължения, въпреки полаганите 
усилия за намаляването им, са многократно посочвани: от една страна - общинските 
отговорности, пораждащи извършването на неотложни разходи, а от друга – 
недостатъчните местни приходи предвид социалната и техническа инфраструктура на 
общината, почти достигнатия социален максимум на местните такси и цени на услуги и 
отражението на финансово-икономическата криза през последните години. Общите 
икономически и социални условия в Община Кърджали са сравнително по-
неблагоприятни от средните за страната. Това влияе и върху финансовото състояние на 
общината. Причините за тежкото финансово състояние на община Кърджали са 
комплексни. Те се дължат както на обективни, така и на субективни фактори. Към 
обективните фактори, върху които местното ръководство не може да повлияе спадат: 

 - финансово-икономическата криза от последните години в световен мащаб, която 
намира отражение, както в държавата, така и в общината. Антикризисните мерки налагат 
ограничения и предпазливост, но същевременно общината има отговорности по 
отношение на потребностите и очакванията на жителите си. За 2016 г. в Бюджета си 
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Община Кърджали е предвидила  1 565 810лв. за дофинансиране на държавни дейности. 
Този процес на необезпеченост на държавната издръжка продължава от 2008 г., от когато 
и общината отделя почти подобен размер на средства за дофинансиране на делегирани 
държавни дейности.. 

- Друг утежняващ фактор, водещ до дисбаланс на Бюджета, е продължаващото 
занижено търсене на терени и общинска собственост. Намаляването на този вид приход 
води до увеличение на неразплатените капиталови разходи. Освен това кризата в България 
засегна най-вече строителството и цените на недвижимите имоти. В тази връзка през 
последните години намаляха значително собствените приходи от продажба на общинско 
имущество, данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин, 
технически такси и други. 

- Срива в индустриалното производство, който доведе до загуба на приходи на 
общината и респективно нарастване на общинските разходи. 
- Необходимостта от използване на налични собствени средства и ресурси за 

реализирането на одобрени европейски проекти на община Кърджали с цел осигуряване 
на авансово финансиране, собствен принос и успешното им изпълнение.  

 
Факторите върху, които общината може да влияе и са в управленските и 

способности са: 
- Събираемост на собствените приходи; 
- Влияние върху управленски разходи; 
- Актуализиране на местните такси и цени на услуги; 
- Влияние върху управлението на общинската собственост; 
- Влияние върху разходите за горива, материали, телефонни услуги, 

командировки и други разходи за материална издръжка; 
- Влияние върху допълнителни разходи за нови дейности и разширяване на 

местните услуги. 
Общинското ръководство осъществява мониторинг, върху факторите, на които 

общината може да влияе и чрез настоящият План предприема мерки за приоритизиране и 
оптимизация на разходите, повишаване събираемостта на приходите и намаляване 
размера на просрочените задължения.. 

 
 3. МЕРКИ ЗА ПРИОРИТИЗИРАНЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА 
РАЗХОДИТЕ 
 

Мерките за изпълнение на Плана за финансово оздравяване на община Кърджали 
за периода 2016-2019 г., цели набелязването и изпълнението на система от критерии и 
финансови показатели насочени към оптимално използване на наличните финансови 
ресурси, разкриване и осигуряване на допълнителни приходи по бюджета на общината 
спрямо първоначалния разчет и стриктно спазване на системите за финансово управление 
и контрол. Тези мерки включват: 

1. Разходване на бюджетните средства при спазването на принципите за 
икономичност, ефективност, ефикасност и публичност на вложените средства; 

2. Разкриване и осигуряване на допълнителни приходи по бюджета на 
общината спрямо първоначалния разчет; 

3.      Оптимизиране на структурата и числеността на персонала; 
4. Намаляване на капиталови разходи за основни ремонти, предвидени за 

финансиране със собствени средства; 
5. Намаляване на разходите за веществена издръжка чрез изпълнение на 

следните мерки: 
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- контролиране разходите за командировки, което ще доведе до по - 
ефективно използване на разчетените средства и намаляване на разходите; 

- ограничаване разходите за материали – направа на строга преценка при 
извършването на такива разходи по отношение целесъобразност и намиране на доставчик, 
предлагащ най-благоприятна за общината цена; 

6. Ефективно прилагане на СФУК при поемане на задълженията и 
извършването на разходите в общината и второстепеннните разпоредители с бюджети . 

7. Засилване дейността на звеното за вътрешен одит в общината и 
второстепенните разпоредители с бюджети. 

8. Използване на всички лостове по въведената система за управлението на 
качеството по стандарт ISO 9001:2008, във връзка с ефективното използване на 
ограничения финансов ресурс. 

9. Ефективен контрол върху събираемостта на собствените приходи от 
Дирекция „Местни приходи” при община Кърджали. 

10. Всички описани по-горе мерки намират отражение в плана  за финансово 
оздравяване на община Кърджали.  

 
Конкретното изпълнение на горепосочените мерки ще намери отражение с 

изпълнение на следните дейности: 
1. Ограничаване на разходите, предвидени в културния и спортния календар на 

община Кърджали за 2016 г., както следва: 
1.1.Културен календар –разходите се намалят от 120 000 лв. на 108 000лв./-10%/ 
1.2.Спортен календар- разходите се намалят от 50 000 на 45 000 лв./-10%/; 
2.Ограничаване на разходите за общоградски тържества, посрещане на гости и 

представителни разходи с 40 000лв. / -25% / 
3. Ограничаване на разходите, предвидени за Програмата за младежки дейности на 

община Кърджали за 2016 г. от 10 000 лв. на 9 000;/-10%/ 
4. Предоставените трансфери за дейност на ТМЦ - Кърджали от 50000лв. ще се 

намалят с 20% или с 10000лв. 
5. Предоставените субсидии на спортните клубове, регистрирани по ЗЮЛНЦ ще се 

преведат на 80% от планираните за годината /т.е. без трети транш -20% или  69600лв. /; 
6. Изразходването на собствени средства за дофинансиране на делегирани 

държавни дейности ще се ограничи. На общински училища, за които е предвидено 
дофинансиране със собствени средства, същото ще се предостави при извършен вътрешен 
одит, доказана необходимост и анализ на изпълнението на общинския бюджет; 

7. Оптимизиране числеността на персонала чрез оптимизиране/ преструктуриране 
на звената в общинска администрация, ограничаване назначенията на персонала по ПМС 
66, ограничаване назначенията на свободни длъжности в звена, в които дейността е 
драстично намаляла;  

8. Прекратяване на трудовите и служебни правоотношения с предизвестие от 
страна на работодателя /орган по назначаване/ с работещите при придобиване на право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст. Тази мярка да се отнася за всички работещи в 
бюджетните поделения, финансирани от бюджета на община Кърджали. 

9. Ограничаване на договорите за изработка /т.нар.граждански договори/, при 
условие, че е възможно същата услуга да се извършва от търговско дружество;  

10. Ограничаване на абонамента за периодичен печат до кмет, секретар и директор 
на дирекция; 

11. Преустановяване на възнагражденията за допълнително материално 
стимулиране за постигнати резултати; 
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12. Засилен предварителен контрол при поемане на задължения за извършване на 
текущи и инвестиционни разходи; 

13. Отпадане от капиталовия списък на обекти, за които ремонтните работи не са 
крайно наложителни или няма проектна готовност, което ще „спести” около 270 000 лева 
за периода на програмата; 

14.Да се прекрати чакълирането и баластрирането на улици по населени места, 
поради доказана неефективност; 

15. Намаляване на разходите за закупуване на канцеларски материали, офис 
консумативи и оборудване, телефонни разходи, горива, ел.енергия, ВиК услуги, текущи 
ремонти, представителни разходи и др., което ще доведе до икономия в размер на около 
90 000 лв.; 

16. Оптимизиране броя на детските градини на територията на община Кърджали; 
17. Финансово-счетоводното обслужване на дейностите 311 ”ЦДГ” и 314 „ПДГ” 

/24броя/ да се осъществява цялостно от сектор”ОКЗ” при община Кърджали; 
18. Създаване на второстепенен разпоредител по бюджета на община Кърджали за 

обслужване на социалните услуги  
19. Отнемане статута на второстепенен разпоредител с бюджет на кметствата на 

община Кърджали 
20. Прекратяване на изплащанията в брой на суми над 500лв. 
21. Цената на ползваната ел.енергия за стопански нужди и улично осветление да 

бъде договорирана на „свободния пазар”. 
 

 
4. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ СЪБИРАЕМОСТА НА 
ПРИХОДИТЕ 
 
1. Изпращане на уведомления за доброволно изпълнение на просрочени 

задължения към община Кърджали; 
2. Своевременно издаване на  актове за установяване на задължения към община 

Кърджали; 
3.  Създаване на механизъм за по-бързо връчване на издадените актове;  
4. Запазване на създадените добри практики за плащане на задълженията чрез 

касите на Изипей, Български пощи и бюджетните кметства, както и по интернет чрез 
Ипей;  

5. Редовно извършване на проверки по обекти, извършващи патентна дейност – за 
подадена декларация и за вярно декларирани данни; 

6. Извършване на проверки по обекти предлагащи нощувки; 
7. Искане на информация от ЕВН и ВиК относно потребление на ел.енергия и вода 

в имоти с подадени декларации за освобождаване от ТБО; 
8. Изпращане на приканващи писма за деклариране на новопридобити недвижими 

имоти по предоставена от Служба по вписванията информация, както и за нововъведени в 
експлоатация сгради, по предоставена от дирекция АСУТ информация; 

9. Проверка по предоставена от отдел ГРАОН информация за починалите лица 
дали притежават имущество, което следва да се декларира от наследниците и 
уведомяването им за това им задължение; 

10. Преразглеждане на данъчната политика на общината в посока завишаване на 
ставките на данъците (ставките не са променяни от 2008г.). 

11. Ежегодна актуализация на ставките за такса битови отпадъци с актуалната 
план-сметка. 
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12. Предприемане на действия за принудително събиране на просрочени 
задължения по приватизационни сделки.  

13. Включване в Годишната програма за управление и разпореждане с общинско 
имущество на допълнителни обекти за продажба и за отдаване под наем, извън 
първоначално предвидените; 

14. Актуализиране  размера на Данък върху недвижимите имоти от 2017г.  
15. Актуализиране ставката на Данък „МПС” на автомобилите с мощност на 

двигателя над 100 киловата от 2017г.  
16. Промяна на размера на Туристическия данък от 2017г.  
17. Определяне на „синя зона” за паркиране в централна градска част и въвеждане 

на такса за паркиране; 
 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
1. Планът за финансово оздравяване на община Кърджали е приет с 

Решение № ……………………………. на Общински съвет – Кърджали и е 
със срок на действие до края на2019 г. 

2. Неразделна част от Плана е Приложение 1 Мерки и времеви график за 
финансово оздравяване на община Кърджали за периода 2016-2019год. 

3. Мерките за ограничаване на просрочените задължения и повишаване на 
събираемостта на приходите, описани в настоящият План, се изпълняват 
по времеви график и отговорни длъжностни лица съгласно Приложение 1 
– неразделна част от настоящият план.  

4. Посочените в Приложение 1 отговорни длъжностни лица по съответните 
мерки, изготвят междинни и окончателни отчети за мерките, за които са 
отговорни, както следва: До 25-то число на месеца след всяко отчетно 
тримесечие на годината до изтичане срока на Плана за финансово 
оздравяване на община Кърджали за периода 2016-2019 год. 
Минималната информация по критерии и финансови показатели, 
определени за наблюдение, която съответните отговорни длъжностни 
лица следва да посочат в отчетите е: информация за степента на 
изпълнение на мярката, постигнатия финансов резултат /в стойностно 
изражение/ и проблеми или причини за неизпълнение и/или затруднения. 


