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ПРЕАМБЮЛ
Съгласно писмо на Министъра на финансите г-н Владислав Горанов с изх. № ФО16/09.06.2016 г. община Видин е уведомена, че се намира във финансово затруднение при
условията на чл. 130а, ал. 1 от Закона за публичните финанси и трябва да се открие процедура
за финансово оздравяване.
В тази връзка община Видин откри процедура за финансово оздравяване с Решение №
128/30.06.2016 г. на основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.130д, ал.2 и ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси, вземайки
под внимание, че основния инструмент за провеждане на процедурата по финансово
оздравяване е плана за финансово оздравяване съдържащ конкретен времеви график за
изплащане на просрочените задължения към кредиторите по строителство, доставки и
предоставени публични услуги, екип от експерти на община Видин. във връзка с чл.130д,
ал.3, т.2 от Закона за публичните финанси разработи настоящия план за финансово
оздравяване на община Видин за периода 2017-2019 г.
I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Планът за финансово оздравяване на община Видин има следната главна цел:
„В срок до две години от неговото въвеждане в действие да се постигне финансово
оздравяване на община Видин, изразяващо се във финансова устойчивост и стабилност на
общинските финанси, както и да се постигне по-голяма финансова взаимовръзка и
допълняемост между дейностите на Общината, както и да се повиши информираността на
местните общности за реалните финансови ангажименти.“
С цел постигане на приемственост, плана е разработен на основата на методиката на
Министерството на финансите за оценка на финансовото състояние на Общините от 2013 г. При
разработване на плана бе използвана и извършената от Министерство на финансите оценка на
финансовото състояние на общините в края на трето тримесечие на 2017 г. спрямо края на 2016 г.
Планът за финансово оздравяване на община Видин съдържа следните части:
1. Общи положения;
2. Финансово състояние на Общината;
3. Мерки и действия за реализация на плана;
6. Други мерки за финансовото оздравяване на община Видин;
8. Публичен отчет за изпълнение на плана;
9. Отговорности на кмета на общината и на общинския съвет.
Структурата на плана за финансово оздравяване е определена в съответствие с логическата
последователност на процеса на финансовото оздравяване като са взети в предвид изискванията
на чл.130е от Закона за публичните финанси.
В съответствие на чл.130е, ал.3 от Закона за публичните финанси към плана се прилага
разработена програма за изплащане на просрочените задължения на общината, която включва:
√ мерки за приоритизиране и оптимизация на разходите;
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√ мерки за повишаване на събираемостта на приходите;
√ мерки за повишаване на приходите;
√ времеви график за изплащане на просрочените задължения до пълното им изплащане.
Съгласно разработената от Министерство на финансите оценка на финансовото състояние
на общините, община Видин отговаря (или не отговаря) на следните критерии по чл.130а., ал1.
от Закона за публичните финанси:
Община

по т. 1

Видин

Община

по т. 1

Критерии, на които отговаря по чл. 130а, ал. 1
по т. 2
по т. 3
по т. 4
по т. 5
24 %
18,2 %

по т. 6
54,4 %

Критерии, на които трябва да отговаря по чл. 130а, ал. 1
по т. 2
по т. 3
по т. 4
по т. 5
по т. 6
15 %
5%
71.5 %

1. не се спазват фискалните правила по чл.32, ал.1 от Закона за публичните финанси – не
отговаря;
2. наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на общината
надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години
– 24 %;
3. наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на общината
надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи на общината – 18,2 %;
4. бюджетното салдо по бюджета на общината през последните три години е
отрицателна величина за всяка една от трите години – не отговаря;
5. осредненото равнище на събираемост за данъка върху недвижимите имоти и данъка
върху превозните средства е под осреднената събираемост на двата данъка за всички общини,
отчетена за последната година. – 54,4 %.
В тази връзка с писмо с Вх. № ФС-34-12/13.06.2016 година Министъра на финансите
уведоми Кмета на община Видин и Председателя на общинския съвет, че в изпълнение на чл.
130в, ал. 2 от Закон за публичните финанси (ЗПФ) за община Видин са налице условия по чл.
130а, ал. 1 от ЗПФ за общини с финансови затруднения.
В изпълнение на Раздел ІІ на цитирания по – горе Закон – Откриване на процедура по
финансово оздравяване, чл. 130д (2) „Когато при оценка по ал. 1 се установи, че са налице три
или повече от условията по чл. 130а, ал. 1, кметът на общината в 7 – дневен срок уведомява
общинския съвет, че общината се намира във финансово затруднение, и предлага да бъде
открита процедура за финансово оздравяване и предприемане на действия по чл. 130д, ал. 2 от
ЗПФ, както следва:
1. Откриване на процедура за финансово оздравяване;
2. Възлага на Кмета да изготви план за оздравяване и да проведе публично
обсъждане на плана с местната общност;
3. Определя срок за изготвяне на плана, които не може да бъде по – дълъг от един
месец, и определя ред и срок за провеждане на публично обсъждане, който не може да бъде по
– кратък от 14 дни;
План за финансово оздравяване на община Видин

Стр. 4 / 52

ОБЩИНА ВИДИН
4. В 7-дневен срок от провеждане на публичното обсъждане общинският съвет с
решение определя срок на процедурата по финансово оздравяване и приема плана за финансово
оздравяване.
Предвид изложената по-горе информация и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ал. 2 с
Протокол № 6 от 30.06.2016 година Общински съвет – Видин взе Решение № 128, съгласно
което:
1. Общински съвет Видин открива процедура за финансово оздравяване;
2. Възлага на Кмета да изготви план за оздравяване и да проведе публично
обсъждане на плана с местната общност;
3. Определя срок за изготвяне на плана - един месец от датата на влизане в сила на
решението на откриване на процедура за финансово оздравяване.
4. Определя редът и срок за провеждане на публично обсъждане: - 14 дни след
изготвяне на плана за финансово оздравяване:
4.1.Проекта на план за финансово оздравяване се публикува на електронната
страница на община Видин преди внасянето му в общински съвет и най-малко 14 дни преди
насрочената дата за провеждане на публично обсъждане;
4.2. Кметът на община Видин организира изготвянето на материал и
информация, представящи основните показатели на документа, в достъпен за гражданите
формат и вид, който се предоставя на участващите в обсъждането.
4.3. На таблото за обяви в сградата на общинска администрация Видин и на
таблата за обяви в сградите на Кметствата по населените места на Общината, на електронната
страница на Община Видин и по възможност в един местен вестник най-малко 14 дни преди
провеждането на публичните обсъждания се публикува обява, съдържаща датата, мястото,
дневния ред и правилата за участие в публичното обсъждане на проекта за общински бюджет.
4.4. Кметът на община Видин и Председателят на общински съвет Видин
отправят писмени покани за участие в обсъждането до заинтересовани страни.
4.5. Становища и предложения по проекта на план за финансово оздравяване
могат да се представят в „Информационен център” на община Видин не по-късно от два дни
преди провеждане на публичното обсъждане.
4.6.Публичното обсъждане се провежда по следният ред:
4.6.1.Докладва се проекта на план за финансово оздравяване;
4.6.2.На участниците в обсъждането се дава възможност за предложения и
изказвания;
4.6.3.Докладват се постъпилите по реда на т. 5 становища и предложения;
4.6.4.За провеждането на публичното обсъждане се съставя протокол, в който
се отразяват:
4.6.4.1.Датата, мястото и часа на провеждане на обсъждането;
4.6.4.2.Докладваният проект на план за финансово оздравяване;
4.6.4.3.Направените предложения и становища;
4.6.5. Протоколът от проведеното обсъждане е неразделна част от проекта на
план за финансово оздравяване при разглеждането му на заседание на общински съвет Видин.
5. Възлага на Кмета на община Видин в 7-дневен срок от провеждане на публичното
обсъждане да внесе предложение до Общинският съвет Видин за приемане на плана за
финансово оздравяване
С оглед ограничаване на влиянието на изброените фактори важна роля играе определянето
на система от критерии и финансови показатели за наблюдение.
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II. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА ВИДИН
Съгласно разработената от Министерство на финансите оценка на финансовото състояние
на общините, община Видин отговаря на следните критерии по чл.130а, ал.1 от Закона за
публичните финанси:
1. Наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на общината
надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години.
Този критерий показва фискалната дисциплина на задълженията за разходи по бюджета
на общината. Към края на 2016 г. единствено 20 общини не отговарят на този критерий, за
община Видин стойността на показателя е 24 %, което е с 9 % над изискванията посочени в
ЗПФ.
Начин на изчисление
Наличните задължения за разходи към края на
съответния отчетен период по оборотни
ведомости – (ЗР) / Средногодишния размер на
отчетените разходите за последните 4 години,
отчетени по бюджета на общината (СГРР).
Начин на изчисление
Наличните задължения
за разходи към края на
съответния
отчетен
период по оборотни
ведомости (ЗР)
Средногодишния размер
на отчетените разходите
за последните 4 години,
отчетени по бюджета на
общината (СГРР)
ЗР: СГРР

2013 г.

2010 г-29 828 903
2011 г-34 618 405
2012 г-30 164 328
2013 г-31 674 828
31 571 616

-

Референтна стойност
Стойността на показателя не може да
надвишава 15 на сто от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните
четири години (ограничението не се прилага
за ангажименти за разходи, финансирани за
сметка на помощи и дарения)
2014 г.

2015 г.

2016 г.

8 472 927

9 230 918

7 669 181

2011 г-34 618 405
2012 г-30 164 328
2013 г-31 674 828
2014 г-31 448 231
31 976 448

26,50 %

2012 г-30 164 328
2013 г-31 674 828
2014 г-31 448 231
2015 г-35 767 697
32 263 771

28,61%

2013 г-31 674 828
2014 г-31 448 231
2015 г-35 767 697
2016 г-36 812 923
33 925 920

22,61 %

Видно от предоставената информация в таблицата, наличните задължения за разходи
към края на съответния отчетен период по оборотни ведомости, съпоставени със
средногодишния размер на отчетените разходите за последните четири години за периода
2015 г. - 2016 г. бележат тенденция на намаление с 6 %, представляващи задълженията към
доставчици от страната.
2. Наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на общината
надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи на общината. В края на 2016 г.
общини с просрочени задължения над 5 % от разходите са 79, като община Видин е сред тях с
18,2 % дял на просрочените задължения, което е с 13,2 % над изискванията на ЗПФ.
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Начин на изчисление

Референтна стойност

Наличните към края на годината просрочени Стойността на показателя не може да
задължения по бюджета на общината / надвишава 5 на сто отчетените за
Отчетените за последната година разходи на последната година разходи на общината.
общината
Начин на изчисление
Наличните към края на годината
просрочени задължения по бюджета
на общината
Отчетените за последната година
разходи на общината
Наличните към края на годината
просрочени задължения по бюджета
на общината / Отчетените за
последната година разходи на
общината

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

6 266 891

6 705 538

7 399 483

6 088 086

31 674 828

31 448 231

35 767 697

36 812 926

19,79%

21,32%

24,54%

18,2 %

От предоставената информация по-горе е видно, че за периода 2013 г. – 2016 г.
показателя „Наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на Общината,
съпоставени към Отчетените за последната година разходи на Общината” бележат тенденция
към увеличение, което е продиктувано от:
- Влизането в сила на чл. 520 ал. 1 и ал. 2 от ГПК в началото на 2011 година и
наложеното принудително изпълнение – запор на Общината, поради което същата бе изправена
пред изключително сложна кризисна ситуация, относно финансовото си състояние и
невъзможност за изпълнение на оперативната и дейност и основни функции, регламентирани
съобразно действащото законодателство, свързано с невъзможност за извършване на каквито и
да било разплащания. При налагането на принудително изпълнение върху банковите сметки и
касите на община Видин (запор), се формират редица допълнителни непредвидени присъдени
разходи по изпълнителни дела, адвокатски хонорари, държавни и други такси, лихви и други
достигащи размери от 30-50 % над стойността на задължението към кредитори и
доставчици, предоставили публични услуги;
- Заложения текст в чл. 520, ал.2 от ГПК в който попадат и средствата събирани,
като такса битови отпадъци, въпреки че същите са заложени, като средства с целево
предназначение, съгласно Закона за местните данъци и такси, а не се третират като средства,
върху които не се допуска принудително изпълнение, съгласно ал. 1 на цитирания по горе член
от ГПК, което от своя страна поставя Общината в състояние на пасивно наблюдение върху
изходящия поток от парични средства, изтичащи чрез банковата бюджетна сметка и е
формирало задължение по изпълнението на договор №14/18.06.2009г. с изпълнител фирма
„Титан-АС” ЕООД в размер на 1 040 775,10 лв. по фактури и съгласно уведомления за
сключени цесии в размер на 1 857 980,20 лв. към 31.12.2015 г.
- Погашения по главница в годишен размер, възлизащ на 1 154 774 лв. по
дългосрочен заем, отпуснат от „Търговска банка Д“ АД, съгласно договор за инвестиционен
банков кредит от 27.01.2011 г.;
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- Погашения по главница в годишен размер, възлизащ на 379 200 лв. по
дългосрочни дългове от „Фонд Флаг“ ЕАД, сключени на 29.10.2015 г за собствено участие на
община Видин по проекти: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в
регион Видин“ и „Рехабилитация и разширяване на водоснабдителната и канализационна
системи във Видин, България“.
За периода 01 ноември 2011 г. – 30 октомври 2015 г. се разплатиха запори в размер на
14 081 189,91 лв.
4. Осредненото равнище на събираемост за данъка върху недвижимите имоти и данъка
върху превозните средства е под осреднената събираемост на двата данъка за всички общини,
отчетена за последната година.
Средната събираемост на двата данъка за всички общини по данни на Министерство на
финансите през 2016 г. е 71,51 %, като 119 общини са с по-ниска от средната събираемост, в т.
ч. и Община Видин – 54 %.
Изнесените от Министерство на финансите по-горе данни имат следния графичен вид:

65.9%
70.00%

54.4%
60.00%

50.00%
40.00%
24.0%
30.00%

18.2%
15.0%

20.00%
5.0%
10.00%

0.00%

Данните на Министерство на финансите са към 31.12.2016 г. и горните показатели
доказват, че община Видин се намира в състояние на финансово затруднение.

1. ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ВИДИН:
- Просрочени задължения за местни дейности в размер на 7 279 848 лева към
31.12.2015 г.;
Просрочени задължения за местни дейности в размер на 6 948 951 лева към
31.03.2016 г.;
Просрочени задължения за местни дейности в размер на 6 140 169 лева към
30.06.2016 г.;
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Просрочени
30.09.2016 г..
Просрочени
31.12.2016 г..
Просрочени
31.03.2017 г..
Просрочени
30.06.2017 г..
Просрочени
30.09.2017 г.

задължения за местни дейности в размер на 5 541 513 лева към
задължения за местни дейности в размер на 6 028 442 лева към
задължения за местни дейности в размер на 5 163 782 лева към
задължения за местни дейности в размер на 5 321 966 лева към
задължения за местни дейности в размер на 5 514 463 лева към

7 279 848.00 лв.
6 948 951.00 лв.
6 140 169.00 лв.
5 541 513.00 лв.6 028 442.00 лв.
5 163 782.00 лв.5 321 966.00 лв.
5 514 463.00 лв.

дек.15
1

мар.16

2

юни.16

сеп.16

3

4

дек.16

5

мар,17
6

юни.17
7

септ.17
8

Тенденцията, която се наблюдава е положителна, община Видин намалява просрочените
си задължения, като стриктно изпълнява заложения в бюджет 2017 г. план за разплащане на
просрочени задължения.
Изискванията на чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ са просрочените задължения на Общината да не
надвишават размер 5 на сто от отчетените за последната година разходи на общината, което
означава, че при отчетени разходи към 30 юни 2017 г. 17 106 590 лв. приемлива стойност на
просрочените задължения към същия момент трябва да е 855 330 лв. или с 4 466 636 лв.
по
– малко. Това задължение е непосилно за разплащане от страна на Общината, а освен това
проблем представляват сроковете по договори с до 30 дни отложено плащане, след което
доставчика на публичната услуга има законното право да осъди Общината и да наложат запор.
Това от своя страна утежнява бюджета, защото при налагането на принудително изпълнение
върху банковите сметки и касите на община Видин (запор), се формират редица допълнителни
непредвидени присъдени разходи по изпълнителни дела, адвокатски хонорари, държавни и
други такси, лихви и други достигащи размери от 30-50 % над стойността на задължението към
кредитори и доставчици, предоставили публични услуги. Затова считаме, че без заем от
Министерство на финансите община Видин няма да е в състояние да достигне изискваните
съгласно ЗПФ стойности.
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С оглед постигането на приемственост в методическо отношение основните критерии и
показатели за наблюдение са базирани на Методика за оценка на финансовото състояние на
общините, разработено от Министерство на финансите от 2013 година. На тази основа са
обособени групи критерии/показатели, посочени в представената таблица:
Наименование на групата
критерии/показатели

Показатели за финансова
самостоятелност:

Наименование на конкретния
Показател/Критерий
Показател 1. Дял на собствените приходи от
общите постъпления;
Показател 2. Покритие на разходите за местни
дейности със собствени приходи.
Показател 3. Бюджетно салдо спрямо общите
постъпления по отчет;

Показатели за финансова
устойчивост:

Показател 4. Размер на дълга, като процент от
собствените приходи и изравнителната субсидия
по план;
Показател 5. Дял на просрочените задължения,
като процент от собствените приходи и
изравнителната субсидия по план;
Показател 6. Население на един общински
служител;

Показатели за ефективност:

Показател 7. Дял на разходите за заплати и
осигуровки,
като процент от общите разходи;

Показател за инвестиционна
активност:

Фискални критерии съгласно
чл. 32, ал.1 и 2 от ЗПФ)

Показател 8. Дял на капиталовите разходи, като
процент от общите разходи.

Критерий 1. Критерий за фискална дисциплина на
поетите ангажименти за разходи по бюджета на
общината;
Критерий 2. Критерий за фискална дисциплина на
задължения за разходи по бюджета на общината.
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Смисълът и методическия подход за изчисление на отделните показатели и критерии са
представени последователно по отделни групи, както следва:
a. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА САМОСТОЯТЕЛНОСТ
Показател

Метод на изчисление

Описание на показателя

Дял на собствените
приходи от общите
постъпления

= собствените приходи / общите
бюджетни постъпления (собствени
приходи, намалени с еднократните
помощи и дарения от чужбина и
трансфери на общините)

Финансова самостоятелност
на общината се обуславя от
размера на собствените
приходи на общината спрямо
общите постъпления в
общината.

= собствените приходи / общите
бюджетни постъпления (собствени
приходи, намалени с еднократните
помощи и дарения от чужбина и
трансфери между бюджета на
бюджетната организация и ЦБ) за
местни дейности

Размерът на собствените
приходи трябва да е на
равнището на разходите за
местни дейности в общината,
за да функционира финансово
независимо

Покритие на разходите
за местни дейности със
собствени приходи

Показател

Дял на
собствените
приходи от
общите
постъпления

Метод на изчисление

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Собствени приходи, лв.

8 269 113

7 603 876

8 334 479

8 531 998

Общи бюджетни
постъпления

30 913 901

30 890 079

30 857 012

35 039 006

= собствените приходи
/общите бюджетни
постъпления
(собствени приходи,
намалени с
еднократните помощи
и дарения от чужбина
и трансфери на
общините)

26,75%

24,62%

27,01%

24,35%

Конкретно за община Видин анализирайки предходния 4-годишен период относителният
дял на собствените приходи в общите бюджетни приходи на Общината е средно 27,10 %. Това
означава, че едва 1/3 от бюджетните постъпления идват от собствени приходи, т.е. Общината в
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значителна степен е зависима от трансферите от централната власт. През нито една от
наблюдаваните години Общината не успява да покрие изцяло разходите си за местни дейности
със собствени приходи и трябва да търси допълнителни средства. Степента на покритие е около
70%, а за останалите 30% трябва да се разчита на други средства.
Към края на 2015 г. средният за страната показател за покритието на местните разходи с
местни приходи е 37,94%, а през второто тримесечие на 2016 г. се запазва на 37,94%.
Съгласно представените данни на Министерство на финансите община Видин към Март
2016 г. е с 18,86%, а към Юни 2016 г. 26,83%.
Показател

Покритие на
разходите за
местни
дейности със
собствени
приходи

Метод на изчисление

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Собствени приходи, лв.

8 014 604

7 392 397

8 114 379

8 531 998

Разходите
дейности

13511 508

12 535 611

10 820 244

13 200 281

59,32%

58,97%

74,99%

64,63%

за

местни

= собствените приходи,
намалени
с
еднократните помощи и
дарения от чужбина/
разходите за местни
дейности

Тази група показатели отразява каква част от управлението на приходната и разходната
част на бюджета е прехвърлена като отговорност на местните органи на управление. Целта е
общината да се оцени чрез поемането на права и отговорности, които са свързани с
планирането, управлението и използването на ресурсите. Така се оценява способността на
общината да се справя самостоятелно с възложените местни отговорности.
Оценката по двата показателя в групата е базирано на реалната стойност на показателя,
трансформирана от проценти в точки. Показателите се възприемат с положително влияние за
състоянието на общината и колкото по-високи са те, толкова по-добре.
Община Видин анализирайки предходния 4-годишен период относителният дял на
собствените приходи в общите бюджетни приходи на Общината е средно 64,48/%.
Към края на 2016 г. средният за страната показател за покритието на местните разходи с
местни приходи е 85,20%, а през второто тримесечие на 2017 г. достига 113,00%.
Съгласно представените данни на Министерство на финансите община Видин към Март
2017 г. е с 65,83 %, а към Септември 2017 г. 86,28 %.
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b. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА УСТОЙЧИВОСТ
Показател

Метод на изчисление

Описание на показателя

Бюджетно салдо спрямо
общите постъпления по
отчет

= бюджетно салдо / общите
постъпления

Проследява разликата между
общите постъпления и общите
разходи в рамките на
бюджетния период отнесена
към общите постъпления

Размер на дълга, като
процент от собствените
приходи и
изравнителната
субсидия по план

= размер на дълга / (собствени
приходи, намалени с еднократните
помощи и дарения от чужбина +
изравнителната субсидия)

Проследява каква част от
годишните приходи би могла
да се използва за изплащане
на дългосрочния дълг на
общината

Дял на просрочените
задължения от
собствените приходи и
изравнителната
субсидия по план

= просрочени задължения /
(собствени приходи, намалени с
еднократните помощи и дарения от
чужбина + изравнителната
субсидия)

Отразява способността на
общината да покрие
просрочените си задължения в
рамките на текущата година

Показател

Бюджетно
салдо спрямо
общите
постъпления
по отчет

Метод на
изчисление

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

бюджетно салдо

-2 683 551

1 982 226

-1 873 441

3 298 854

общите
постъпления

31 163 159

31 747 869

31 068 673

35 056 897

= бюджетно
салдо/общите
постъпления

-8,61%

6,24%

-6,03%

9,41%

Изменението в постъпленията и разходите може да формира бюджетен излишък или
бюджетен дефицит. Най-общият начин да се установят възможностите на общината да създава
приходи е да изследва съотношението между бюджетното салдо и общите постъпления. По
същество от равнището и динамиката на този показател могат да се правят изводи за
рационалното използване на разполагаемите ресурси. Колкото по-голям е натрупаният
дефицит, толкова финансовата устойчивост общината се счита за застрашена.
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Община Видин отчита отрицателна величина на бюджетното салдо за 2013 г. и 2015 г.
През 2014 г. бюджетът е приключил с излишък в размер на 1 982 226 лв., което се дължи на:
-погашения от заеми от банки и други лица в страната – 1 563 486 лв.;
-събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове
– 68 473 лв.;
-друго финансиране – 14 лв.;
-депозити и средства по сметки (нето) – 350 253 лв.
През 2016 г. бюджетът е приключил с излишък в размер на 3 298 854 лв., което се дължи на:
-погашения от заеми от банки и други лица в страната – 2 384 323 лв.;
-събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове
254 917 лв.;
-друго финансиране – 91 473 лв.;
-депозити и средства по сметки (нето) – 1 077 975 лв.
Бюджетното салдо спрямо общите постъпления по отчет – средно за страната е
4,24 % към края на 2016 г. а през второто тримесечие на 2017 г. е 12,66%.
Съгласно представените данни на Министерство на финансите община Видин към Март
2017 г. е с 9,71 %, към Юни 2017 г. 4,40%., а към септември 2017 г. 0,94%
Показател

Размер на
дълга, като
процент от
собствените
приходи и
изравнителната
субсидия по
план

Метод на изчисление

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Размер на дълга

8 684 591

7 121 106

12 442 416

10 058 094

(собствени приходи,
намалени с
еднократните помощи
и дарения от чужбина
+ изравнителната
субсидия)

11 018 956

11 894 871

13 297 661

13 721 820

= размер на дълга /
(собствени приходи,
намалени с
еднократните помощи
и дарения от чужбина
+ изравнителната
субсидия)

78,82%

59,87%

93,57%

73,30%

Използването на дълг за финансиране на дейността до определено ниво може да се
приеме за относително изгодно за общината. Това произтича от факта, че нормата на
възвращаемост на инвестирания в различни активи на общинският капитал обикновено е повисока отколкото лихвения процент на кредитите, които тя е получила. В теорията се
препоръчва привлеченият капитал да възлиза на около една трета от общия капиталов ресурс, с
който оперира общината. Ако привлеченият капитал е около 80% от общия капитал, общината е
застрашена от изпадане в неблагоприятно финансово състояние. В определени случаи, в
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зависимост от целта на оценката, се препоръчва делът на привлечения капитал в общия
капиталов ресурс на общините да бъде до 50%. Големият дял на заемния капитал води до
опасност общината да изпита трудности при изплащането на лихвите по дълга и главницата.
Размерът на дълга, като процент от планираните приходи и планираната изравнителна субсидия
средно за всички общини е 49,16% за 2016 г., докато за община Видин е 73,30%.
Съгласно представените данни на Министерство на финансите община Видин към Март
2017 г. е с 60,30%, към Юни 2017 г. 57,91%. , а към Септември 2017 г. 56,21%.
Показател

Дял на
просрочените
задължения от
собствените
приходи и
изравнителната
субсидия по
план

Метод на изчисление

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

просрочени задължения

6 095 008

6 595 411

7 610 475

6 028 442

(собствени приходи,
намалени с еднократните
помощи и дарения от
чужбина +
изравнителната субсидия)

10 824 970

11 730 587

13 078 491

13 426 815

= просрочени задължения
/ (собствени приходи,
намалени с еднократните
помощи и дарения от
чужбина +
изравнителната субсидия)

56,31%

56,22%

55,60%

44,90%

От предоставената информация по-горе е видно, че за периода 2012г. - 2015г. община
Видин бележи тенденция на увеличение на просрочените си задължения. С цел, постигане на
финансова устойчивост, същата предприе действия за финансово оздравяване и след Решение
№ 5, взето с протокол № 2/25.11.2015 година беше депозирано искане до Министъра на
финансите на 02 декември 2015 година за предоставяне на безлихвен заем за сметка на
централния бюджет, предназначен за осигуряване на финансови средства за разплащане на
просрочените задължения на община Видин към доставчици, предоставили публични услуги за
местни дейности, към десетте най – големи доставчици/кредитори и с цел превенция при
налагането на последващи запори от страна на същите. На 08 декември 2015 година община
Видин е уведомена, че Министерство на финансите увеличава бюджетните взаимоотношения
на Общината с централния бюджет в размер на 2 000 000,00 лв.
Към 31 октомври 2017 година просрочените задължения са в общ размер на 5 550 456
лв., като за местни дейности са в размер, възлизащ на 5 453 097 лв. от които 5 228 165 лв. за
текущи разходи и 224 932 лв. за капиталови разходи или за осем месеца се наблюдава
намаление на просрочените задължения с 10,55% спрямо 31 декември 2016 година, когато са
били 6 028 442 от които 5 804 000 лв. за текущи разходи и 224 442 лв. за капиталови разходи.
Съгласно представените данни на Министерство на финансите делът на просрочените
задължения от планираните приходи и планираната изравнителна субсидия средно за всички
общини е 7,25% за 2016 г., докато за община Видин е 44,37%.
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През 2017 г. данните изнесени от Министерство на финансите показват, че община
Видин постепенно намалява делът на просрочени задължения, като към Март 2017 г. са 32,71%,
а към Септември 2017 г. 34,97%.
Централен елемент на бюджетната система на местните органи на самоуправление е
финансовата стабилност, свързана с формирането и използването на средствата по местния
бюджет. Показателите отразяват до каква степен бюджетът на общините е балансиран, доколко
имат проблеми в приходната или разходната част на бюджета, както и степента на
задлъжнялост.
За тази група показатели се определя кой показател влияе положително и кой
отрицателно върху финансовата устойчивост на общината. Влияние в положителна посока
оказва само изменението на бюджетния излишък спрямо общите приходи, другите два
показателя влияят отрицателно върху оценката на общината.
Стойността на показателите отново се трансформира в точки като по този начин не се
изменят реално изчислените нива на съотношенията. Начинът за изчисление следва логиката на
определената посока на въздействие – при показателите с положително влияние се прибавят
100 единици, докато при тези, които влияят отрицателно се изваждат 100 единици от
стойността на показателя.
c. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ
Показател

Метод на изчисление

Описание на показателя

Население на един
= население / персонал по
общински служител функция общи държавни служби

Отразява степента на
административната натовареност на
един общински служител. Показва
колко жители на общината се
обслужват (условно) от един
общински служител

Дял на разходите за
заплати и
осигуровки в
общите разходи

Отразява равнището на разходите за
възнаграждения в общините спрямо
общия размер на разходите

Показател

Население на
един общински
служител

= разходи за заплати и
осигуровки на персонала / общи
разходи

Метод на изчисление

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

население

78 348

77 334

76 388

55 790

персонал по функция
общи държавни
служби

209

212

212

200

План за финансово оздравяване на община Видин
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= население /персонал
по функция общи
държавни служби

375

365

360

279

Средната стойност на показателя „Население на един общински служител, зает във
функция „Общи държавни служби“ за всички общини за 2016 г. е 278 жители.
Основни характеристики на населението в Община Видин:
Естествен прираст на населението е – 16,9 %, в това число – 8,7 % в градовете и – 31,5 %
в селата.
Механично движение – характерно за територията на община Видин е отрицателният
механичен прираст. За 2016 година, НСИ е регистрирало намаляване на населението на
Общината с 1 525 жителя.
От социална и демографска гледна точка, намалението на населението на Общината ще
доведе до намаляване броя на работната сила и възпроизводствения капитал в нея. По пози
начин намалението на броя на населението се явява един от основните неблагоприятни фактори
за развитието на Общината през следващите години.
Показател

Дял на
разходите за
заплати и
осигуровки в
общите разходи

Метод на изчисление

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

= разходи за заплати и
осигуровки на
персонала

14 490 348

15 121 019

16 458 019

17 692 799

общи разходи

31 674 828

31 747 869

30 360 897

33 455 065

= разходи за заплати и
осигуровки на
персонала / общи
разходи

45,75%

47,63%

54,21%

52,89%

Разходите за заплати и осигуровки на персонала обхващат разходите по параграфи 01-00
„Заплати“, 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ и 05-00 „Задължителни осигурителни
вноски от работодатели“. Тези разходи общо за всички дейности (делегирани и местни) и за
всички функции се увеличават от 14 млн. лв. през 2013 г. до 17 млн. лв. през 2016 г. или средно
с 22 %. През последните 4 години относителния дял на разходите за персонал е средно около
50,20 %, като има тенденция за увеличението му с увеличаване на минималната работна заплата
за страната. През 2016 г. те са почти половината от всички отчетени разходи на Общината,
докато средният за страната показател е 46,62%, а за община Видин е 52,89%.
Съгласно представените данни на Министерство на финансите община Видин към Март
2017 г. е с 48,32%, към Юни 2017 г. 54,04%, а към Септември 2017 г. 56,27%.
План за финансово оздравяване на община Видин
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Показателите за ефективност са количествени характеристики на съотношението между
разходите за заплати към общите разходи на Общината или отнесени към населението. Тази
група показатели дава информацията за ресурсната ефективност и позволява да се даде
сравнителна оценка за това доколко ефективно се използват средствата от чисто количествената
им страна, без връзка с продукта на местно ниво.
Тази група показатели се взема с намалена наполовина тежест, тъй като показателите за
ефективност в случая не са базирани на непосредствените показатели за резултатите от
дейността на Общината, а именно – брой обслужени граждани, брой издадени документи, брой
предоставени услуги и др. За един от показателите (6) стойността се трансформира в равно
отдалечени точки в интервала от 0 до 100. По този начин се постига съпоставимост на данните
за всяка община и между общините, без да се променя реалната стойност на показателите.
d. ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ
Показател

Метод на изчисление

Описание на показателя

Дял на
капиталовите
разходи в общите
разходи

= капиталови разходи за
делегирани и местни
дейности/общи разходи

Отразява динамиката на
направените инвестиции от
общините

Показател

Метод на
изчисление

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

капиталови разходи
за делегирани и
местни дейности

3 655 595

4 192 097

1 236 982

1 823 992

31 674 828

31 747 869

30 360 897

33 455 065

11,54%

13,20%

4,07%

5,45%

Дял на капиталовите общи разходи
разходи в общите
разходи
=
капиталови
разходи
за
делегирани
и
местни
дейности/общи
разходи

Средно за последните 4 години относителния дял на капиталовите разходи е 8,57 %.
Стойността на показателя говори за сравнително ниска инвестиционна активност на община
Видин, а това очертава негативна тенденция в това отношение. През 2016 г. средният за
страната показател за инвестиционна активност е 15,16%, а за община Видин той е едва 5,45 %.
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Съгласно представените данни на Министерство на финансите община Видин към Март
2017 г. е с 0,83%, към Юни 2017 г. 1,05%, а към Септември 2017 г. 1,17%.
ДИНАМИКА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ, РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНО ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА ВИДИН ЗА
ПЕРИОДА 2013 Г. – 2016 Г.:

2013г.
ПРИХОДИ:
1. От данъчни приходи, в т.ч.:
данък в/у недв. Имоти
данък в/у превозните средства
данък при придобиване на имущ. по дарение или възм.
Начин
туристически данък
окончателен годишен патентен данък
други данъци
2. От неданъчни приходи, в т.ч.:
приходи и доходи от собственост
общински такси
глоби, санкции и наказателни лихви
други неданъчни приходи
внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите
постъпления от продажба на нефинансови активи
приходи от концесии
помощи, дарения и безв. получени суми от страната
помощи, дарения и безв. получени суми от чужбина (ЕС)
3. От трансфери от Централния бюджет, в т.ч.:
обща изравнителна субсидия
целеви трансфер за капиталови разходи
получени целеви трансфери (субвенции и субсидии)
възстановени трансфери за ЦБ
4. Трансфери
5. Временни безлихвени заеми
ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)
РАЗХОДИ:
Текущи разходи за заплати и осигуровки
Разходи за издръжка
Разходи за лихви
Социални разходи, помощи, обезщетения и стипендии
Субсидии
Членски внос
Капиталови разходи
Разходи за дофинансиране
ОБЩО РАЗХОДИ
БЮДЖЕТНО САЛДО
получени заеми от банки в страната
погашения по заеми от банки в страната
получени заеми от ФЛАГ ЕАД
погашения по заеми от ФЛАГ ЕАД
План за финансово оздравяване на община Видин

2 671 953
858 202
1 086 024

2014г.
2015г.
исторически данни
2 712 959
2 942 262
907 731
933 837
1 109 021
1 216 542

2016г.

639 147
8 592
79 078
910
5 351 482
1 285 112
3 605 860
438 616
52 637
-202 801
79 749
78 186
5 322
8 801
2 902 387
2 295 000
591 600
15 787

614 700
7 479
73 669
359
4 679 438
1 174 162
3 676 868
324 929
19 579
-594 601
23 958
50 520
4 023
0
6 128 382
2 888 500
3 197 826
42 056

710 285
6 814
74 194
590
5 172 117
1 168 973
3 321 924
522 732
283 399
-290 946
114 719
50 516
800
0
3 902 400
3 136 900
765 500

-12 051

56 387
554 380
10 248 648 14 131 546

-4 336 271

629 108
12 175
73 541
1 654
5 062 071
1 060 569
3 486 090
556 245
96 649
-288 698
70 907
37 070
39 327
3 912
7 179 052
3 264 900
3 471 400
450 000
-7 248
42 740

-665 123

1 398 613

1 264 957

9 079 121

16 735 871

1 354 459 1 510 050
8 104 332 6 304 146
264 308
881 469
12 374
5 586
93 563
87 260
2 218
4 251
3 168 585 3 456 209
511 669
286 640
13 511 508 12 535 611
-3 262 890 1 595 935
2 697 747
0
0
-962 312
601 174
0
0
-601 174

1 950 158
6 787 971
643 504
4 198
188 215
670
1 079 580
165 948
10 820 244
-1 720 226
0
-1 154 774
4 585 102
-109 018

2 670 474
7 620 931
559 328
3 665
252 400
2 504
1 587 603
503 376
13 200 281
3 458 936
0
-1 251 005
0
-1 133 318

3 187 051
956 564
1 514 009
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друго финансиране
Промяна на преходния остатък

107
-36 138

2 531
-34 980

6 508
-1 586 695

-97 803
-1 053 464

Структура на приходите:

20 000 000.00 лв.
Собствени
приходи
15 000 000.00 лв.
Трансфери
от ЦБ

10 000 000.00 лв.

Трансфери
(местни)

5 000 000.00 лв.

0.00 лв.
2013

2014

2015

2016

Временни
безлихвени
заеми

-5 000 000.00 лв.
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От представените приходи с най – голям дял са Собствени приходи (данъчни и
неданъчни) със средна стойност 7 944 833 лв., Предоставени трансфери от Централен
бюджет със средна стойност за 4 години 5 028 055 лв., Трансфери (местни – получени
краткосрочни и дългосрочни заеми от фонд „ФЛАГ“ и предоставени на проекти финансирани
от ЕС за съфинансирането им от Общината) „минус“ 1 062 299 лв. и Временни безлихвени
заеми (заеми предоставени за успешното реализиране на изпълняваните проекти финансирани
от ЕС) със средна стойност 638 207 лв.
Структура на данъчните приходи:

данък в/у недв.
имоти
3 500 000.00 лв.
данък в/у
превозните
средства

3 000 000.00 лв.
2 500 000.00 лв.

данък придобиване
на имущ. по
дарение или възм.
начин
туристически данък

2 000 000.00 лв.
1 500 000.00 лв.
1 000 000.00 лв.
500 000.00 лв.

окончателен
патентин данък

0.00 лв.
2013

2014

2015

2016

От данъчните приходи с най – голям дял са приходите от Данък върху превозните
средства със средна стойност за 4 години 1 231 399 лв., следван от Данък върху недвижимите
имоти със средна стойност за 4 години 914 084 лв., Данък при придобиване по дарение и
възмезден начин със средна стойност за 4 години 648 310 лв., Окончателен годишен данък
със средна стойност за 4 години 75 121 лв., Туристически данък със средна стойност за 4
години 8 765 лв. и Други данъци със средна стойност за 4 години 878 лв.
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Структура на неданъчните приходи:

От неданъчните приходи с най – голям дял са Общинските такси (такси за битови
отпадъци, такси за ползване на детски градини и други по образованието, такси за ползване на
пазари и тротоари, улични платна, такси за ползване на домашен социален патронаж и други
общински социални услуги, такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването,
такси за административни услуги, такси за технически услуги, такси за откупуване на гробни
места) със средна стойност за 4 години 3 522 686 лв., Приходи и доходи от собственост със
средна стойност 1 172 204 лв.( наеми на имущество, наеми на земя, нетни приходи от продажба
на услуги, стоки и продукция), Глоби, санкции и наказателни лихви със средна стойност за 4
години 460 631 лв., Приходи от концесии със средна стойност за 4 години 54 073 лв., Други
неданъчни приходи със средна стойност за 4 години 113 066 лв., Постъпления от продажба
на нефинансови активи със средна стойност за 4 години 72 333 лв., Помощи, дарения и
безвъзмездно получени суми от страната със средна стойност за 4 години 12 368 лв.,
Помощи, дарения и безвъзмездно получени суми от чужбина със средна стойност за 4
години 3 178 лв.
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Структура на трансфери от Централния бюджет:

От представените приходи с най – голям дял са средствата предоставени от Централния
бюджет е Обща изравнителна субсидия със средна стойност за 4 години 2 896 325 лв., Целеви
трансфер за капиталови разходи със средна стойност 2 006 582 лв. и получени Целеви
трансфери (субвенции и субсидии) със средна стойност 126 961 лв.
Видно от таблиците по - долу за периода 2013 г. – 2016 г. община Видин е имала средно
месечен приход в размер на 447 633 лв. От приходите е изключена такса „Битови отпадъци“
(ТБО), защото същата има целево разходване свързани със сметосъбирането, сметоизвозването
и депонирането на битови отпадъци.
№
1
2
3
4

Период
2013
2014
2015
2016

Собствени (местни) приходи общо
8 023 405 лв.
7 392 397 лв.
8 114 379 лв.
8 249 122 лв.

Средно месечно без Изменение В т.ч. ТБО
ТБО
454 593 лв.
-4,88%
2 568 286 лв.
387 245 лв.
-14,82%
2 745 462 лв.
475 041 лв.
22,67%
2 413 888 лв.
473 652 лв.
-0,29%
2 565 297 лв.

Видно от таблиците по - долу за периода 2013 г. – 2016 г. община Видин е имала средно
месечен приход в размер на 903 429 лв.
№ Период

1
2
3
4

2013
2014
2015
2016

Собствени (местни) Обща
СП+ИС
Средно
Изменение
приходи общо
изравнителна
месечен
субсидия
приход
8 023 405 лв.
2 295 000 лв. 10 318 405 лв.
859 867 лв.
-4,05%
7 392 397 лв.
2 888 500 лв. 10 280 897 лв.
856 741 лв.
-0,36%
8 114 379 лв.
3 136 900 лв. 11 251 279 лв.
937 607 лв.
9,44%
8 249 122 лв.
3 264 900 лв. 11 514 022 лв.
959 502 лв.
2,34%
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Видно от таблиците по - долу за периода 2013 г. – 2016 г. община Видин е имала средно
месечен приход в размер на 688 993 лв. От приходите е изключена такса „Битови отпадъци“
(ТБО), защото същата има целево разходване свързани със сметосъбирането, сметоизвозването
и депонирането на битови отпадъци.
№

1
2
3
4

Период

2013
2014
2015
2016

Собствени
(местни)
приходи общо

8 023 405 лв.
7 392 397 лв.
8 114 379 лв.
8 249 122 лв.

В т.ч. ТБО

2 568 286 лв.
2 745 462 лв.
2 413 888 лв.
2 565 297 лв.

Обща
изравнителна
субсидия

2 295 000 лв.
2 888 500 лв.
3 136 900 лв.
3 264 900 лв.

СП
ТБО+ИС

-

Средно месечно
без ТБО

Изменение

7 750 119 лв.
7 535 435 лв.
8 837 391 лв.
8 948 725 лв.

645 843 лв.
627 953 лв.
736 449 лв.
745 727 лв.

-4,93%
-2,77%
17,28%
1,26%

Структура на разходите:
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От представените разходи с най – голям дял са средствата разходвани за Издръжка със
средна стойност за 4 години 7 204 345 лв., Капиталови разходи със средна стойност 2 322 994
лв. (Важно е да се отбележи, че реализираните капиталови разходи са благодарение на усвоения
инвестиционен банков кредит от 27.01.2011 г., през 2013 г. в размер на 2 686 045 лв. от
„Търговска банка Д“АД, с писма Министерство на финансите увеличило бюджетните
взаимоотношения: с писмо № 08-00-916/20.06.2012 г. – увеличение с 600 000 лв. в целевата
субсидия за капиталови разходи за 2012 г. за реконструкция на булевард „Панония” в гр.
Видин, с писмо № 08-00-1453/17.12.2012 г. – увеличение на бюджетните взаимоотношения с ЦБ
- целева субсидия за капиталови разходи 837 284 лв., с писмо № 08-00-329/24.03.2014 г. –
увеличение на бюджетните взаимоотношения (целевата субсидия за капиталови разходи) с 961
283 лв., с писмо № 08-00-1605/01.10.2014 г. – увеличение на бюджетните взаимоотношения
(целевата субсидия за капиталови разходи) с 236 744 лв., с писмо № 08-00-1859/22.10.2014 г. увеличение на бюджетните взаимоотношения (целевата субсидия за капиталови разходи) с
112 293 лв., с писмо № 08-00-1974/17.11.2014 г. - увеличение на бюджетните взаимоотношения
(целевата субсидия за капиталови разходи) с 189 224 лв., с писмо № 08-00-2056/28.11.2014 г.увеличение на бюджетните взаимоотношения (целевата субсидия за капиталови разходи) с
287 530 лв., с писмо № 08-00-2056/28.11.2014 г.- увеличение на бюджетните взаимоотношения
(целевата субсидия за капиталови разходи) с 287 530 лв., с писмо № 08-00-2377/12.12.2014 г. увеличение на бюджетните взаимоотношения (целевата субсидия за капиталови разходи) с
1 057 624 лв., с писмо № 08-00-2778/ 18.12.2014 г. - увеличение на бюджетните
взаимоотношения (целевата субсидия за капиталови разходи) със 146 265 лв., с писмо № 08-00247/ 15.03.2016 г. - увеличение на бюджетните взаимоотношения (целевата субсидия за
капиталови разходи) със 1 000 000 лв., с писмо № 95-00-68/ 28.12.2016 г. - увеличение на
бюджетните взаимоотношения (целевата субсидия за капиталови разходи) със 1 550 000 лв.,
Текущи разходи за заплати и осигуровки със средна стойност за 4 години 1 871 285 лв.,
Разходи за лихви със средна стойност за 4 години 587 152 лв., Разходи за дофинансиране
(община Видин дофинансира делегирани от държавата дейности с местни приходи, а именно
Дейност 122 Общинска администрация, Дейност 311 ЦДГ и ОДЗ, Дейност 322
Общообразователни училища, Дейност 332 Общежития, Дейност 469 Други дейности по
здравеопазването, Дейност 547 Център за временно настаняване) със средна стойност за 4
години 366 908 лв., Субсидии със средна стойност за 4 години 155 360 лв., Социални разходи,
помощи, обезщетения и стипендии със средна стойност за 4 години 6 456 лв. и Членски внос
със средна стойност за 4 години 2 411 лв.
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Структура на най – големия разход „Издръжка“:
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Видно от графиката с най – голям дял са Разходите за външни услуги със средна
стойност за 4 години 3 588 898 лв., Вода, горива и енергия със средна стойност за 4 години
1 543 692 лв., Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски
със средна стойност 542 369 лв., Разходи за храна със средна стойност за 4 години 493 465 лв.,
Текущ ремонт със средна стойност за 4 години 573 612 лв., Разходи за материали със средна
стойност за 4 години 286 352 лв., Разходи за командировки в страната със средна стойност за
4 години 17 606 лв., Разходи за застраховки със средна стойност за 4 години 11 363 лв., Други
разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи със средна стойност за 4
години 8 066 лв., Разходи за медикаменти със средна стойност за 4 години 7 275 лв., Други
финансови услуги със средна стойност за 4 години 4 943 лв., Разходи за постелен инвентар и
облекло със средна стойност за 4 години 8 838 лв., Разходи за краткосрочни командировки в
чужбина със средна стойност за 4 години 2 279 лв. Разходи за учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотеките със средна стойност за 4 години 1 532 лв.
Структура на разходите за дофинансиране (държавни дейности финансирани с местни
приходи):
Разходи
неклафисицирани
в другите функции

600 000.00 лв.

Почивно дело,
култура и
религиозна
дейност
Социално
осигуряване и
грижи

500 000.00 лв.
400 000.00 лв.

300 000.00 лв.

Здравеопазване

200 000.00 лв.
100 000.00 лв.

Образование

0.00 лв.
2013

2014

2015

2016

Видно от графиката с най – голям дял са разходите дофинансирани във функциите
Образование със средна стойност за 4 години 195 415 лв., Здравеопазване със средна стойност
за 4 години 70 628 лв., Социално осигуряване и грижи със средна стойност 61 902 лв. и Общи
държавни служби със средна стойност за 4 години 76 184 лв.
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Предприети действия от община Видин през 2017 г. за финансово оздравяване на
Общината с цел увеличаване на приходите и преструктуриране и намаляване на разходите.
В частта данъчни приходи:
В тази връзка отдел „Местни данъци и такси“ при община Видин след анализ на
формирания недобор и формиращия се облог за 2017 г.
Вид данък
Данък върху
недвижими имоти
Физически лица
Юридически лица
Данък върху
превозните средства
Физически лица
Юридически лица
Такса за битови
отпадъци
Физически лица
Юридически лица

Брой
Недобори
задължения 01.11.2017 г.

Облог
за 2017 г.

Общо
дължима
сума

923 447 2 045 633 лв. 1 136 300 лв.
879 890
718 159 лв.
524 522 лв.
43 557 1 327 474 лв.
611 778 лв.

3 181 933 лв.
1 242 681 лв.
1 939 252 лв.

435 511 3 592 317 лв. 2 302 875 лв.
383 442 2 066 977 лв. 1 670 118 лв.
52 069 1 525 340 лв.
632 757 лв.

5 895 192 лв.
3 737 095 лв.
2 158 097 лв.

969 484 6 401 707 лв. 3 155 706 лв.
923 878 1 894 529 лв. 1 256 984 лв.
45 606 4 507 178 лв. 1 898 722 лв.

9 557 413 лв.
3 151 513 лв.
6 405 900 лв.

изгови Програма, съдържаща последователни действия с цел повишаване на
събираемостта, а именно:
 Изготвен е План за проверки и ревизии по предварително изработени критерии
(основно, проверки на достоверност на декларирани данни и обстоятелства,
имащи значение за определяне размера на ДНИ);
 Осъществяване на постоянен обмен на информация със Сектор „Пътна полиция”
при МВР - Видин и Агенция по вписванията за предоставяне на актуална
информация за сделките с превозни средства и недвижимо имущество;
 Съвместни действия с Регионална агенция „Автомобилна администрация“ за
контрол с цел повишаване приходите от данък превозни средства;
 Периодично уведомяване на физически и юридически лица за размера на
дължимите от тях МДТ и приканването им към доброволно изплащане на
задълженията им;
 Изготвяне, системно поддържане и оповестяване чрез средствата за масова
информация на Регистър с длъжниците на местни данъци и такси към общината
(всеки месец се свиква пресконференция на която се оповестяват по 20 от най –
големите длъжници физически и юредически лица);
 Възлагане на държавен (ДСИ) или частен съдебен изпълнител (ЧСИ) събирането
на просрочени задължения;
 Провеждане на периодични срещи с директора на НАП, ДСИ и ЧСИ относно
действията и събираемостта по образувани изпълнителни дела на общината;
 Диалог с представители на бизнеса – длъжници към общината, чрез провеждане
на срещи, организирани съвместно със съсловните им организации;
 Реализиране на услуги за електронен обмен на информация с банките на
територията на общината и осъществяване на електронни плащания.
План за финансово оздравяване на община Видин
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Ефект от прилагането на Програмата към деветмесечието на 2017 г. спрямо същия
период на 2016 г.:
Вид / Период

30.09.2016
2 433 069 лв.
757 422 лв.
1 174 907 лв.

Данъчни приходи, в т.ч.:
данък в/у недв. имоти
данък в/у превозните средства
данък при придобиване на имущ. по
дарение или възм. начин
туристически данък
окончателен годишен патентен данък
други данъци
30.9.2016

30.9.2017

Изменение
(%)
2 758 481 лв.
8,82 %
843 896 лв.
11,42%
1 206 905 лв.
2,72%
30.9.2017

434 635 лв.

612 928 лв.

41,02%

10 518 лв.
54 189 лв.
1 398 лв.

10 657 лв.
83 654 лв.
441 лв.

1,32%
54,37%
-68,45%

Изменение (%)

2 758 481.00 лв.
2 433 069.00 лв.

1 174 907.00
лв. 905.00 лв.
1 026
843 896.00 лв.
757 422.00 лв.
612 928.00 лв.
434 635.00 лв.
10 657.00 лв.
8.82%

11.42%

2.72%

10 518.00 лв.
41.02%

1.32%

83 654.00 лв.
54 189.00 лв.

441.00 лв.

54.37%1 398.00 лв.

-68.45%

В частта на неданъчните приходи:
Община Видин предприе действия като през 2017 г. се внесоха предложения до
Общински съвет Видин за повишаване на съществуващите цени за наем на общински терени,
помещения, както и създаване на нови такива. След решения на Общинския съвет се извършиха
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продажби на общински терени, а в изпълнение на годишната програма за управление на
общинската собственост се отдаде под наем публична и частна общинска собственост.
За съжаление от началото на 2011 г. до 2015 г. бюджетната сметка и касите на Общината
бяха запорирани. Стигна се дотам, имоти собственост на община Видин да са обявени за
публична продажба от частен съдебен изпълнител с цел удовлетворяване вземанията на
кредиторите. С тези действия се нанасят огромни загуби на Общината, лишавайки я от
собственост и бъдещи приходи.
Ефект към деветмесечието на 2017 г. спрямо същия период на 2016 г.:
Вид / Период
Неданъчни приходи, в т.ч.:
приходи и доходи от собственост
общински такси
глоби, санкции и наказателни лихви
постъпления от продажба на нефинансови /активи
приходи от концесии
помощи, дарения и безв. получени суми от страната

30.9.2016

Изменение (%)

30.9.2016

30.9.2017

3 927 126 лв.
738 303 лв.
2 706 815 лв.
419 510 лв.
57 007 лв.
28 718 лв.
33 790 лв.

4 270 382 лв.
1 028 599 лв.
2 684 353 лв.
284 354 лв.
205 877 лв.
31 868 лв.
35 331 лв.

30.09.2017

8,74%
39.32%
-0.83%
-32,22%
261,14%
10,97%
4,56%

Изменение (%)

4 270 382 лв.
3 927 126 лв.
2 684 353 лв.
2 706 815.00 лв.

1 028 599 лв.
738 303.00 лв.
8.74%

Неданъчни
приходи, в т.ч.:

284 354 лв.
419 510.00 лв.

39.32%

приходи и
доходи от
собственост

-0.83%

общински такси

-32.22%

глоби, санкции
и наказателни
лихви

35 331 лв.

31 868 лв.
205 877 лв.
57 007.00 лв. 261.14%28 718.00 лв. 10.97%

33 790.00 лв.

постъпления от
продажба на
нефинаснсови
активи

помощи,
дарения и безв.
Получени суми
от страната

приходи от
концесии

4.56%

Преструктуриране и намаляване на разходите:
През 2016 г. се преструктурираха част от общинските предприятия и направления, като
Общински съвет Видин взе решения за намаляване и оптимизиране на числеността. В
общинските предприятия служителите са на минимална работна заплата, изключение правят
управителите им.
През 2016 г. с решение на Общински съвет - Видин се преструктурираха детските
заведения и от 01.09.2016 г. същите са преминали на делегиран бюджет. Очакванията са с
неговото въвеждане да се подобри финансовата дисциплина, да се подобри структурата в
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самите детски заведения и съответно да се повиши ефективността. В резултата се очаква най –
малко да няма налични просрочени задължения в заведенията с делегиран бюджет. Също така,
се закриха дейност „ПДГ“ и дейност „ Други дейности по образованието“. В резултата на
закриването на дейност „ПДГ“, която е местна издръжка се очаква през следващите години
поради липсата на този разход икономия в размер на около 22 000 лв.
Със закриването на дейност „Други дейности по образованието“ се очаква икономия
през следващите години в размер на 93 000 лв.
С преструктуриране на детските заведени се закри „Единно бюджетно счетоводство“
(филиал „Образование“) от тук ще се реализира икономия в размер на около 108 000 лв.
Община Видин прекрати договор с фирма „Титан АС“ ЕООД с предмет сметосъбиране и
сметоизвозване и създаден свое звено „Чистота“ за изпълнение на същите дейности. Резултата
от това действие е значително намаляване на разходите за дейността. За сравнение:
- 2014 г. е последната година в която фирма „Титан АС“ ЕООД е изпълнявала
договора с предмет сметосъбиране и сметоизвозване и фактурираните разходи са
в размер на 2 575 404 лв. или средно месечно 214 617 лв. През цялото време на
действие община Видин е трупала просрочия.
В изпълнение на заложените в капиталовите разходи средства се закупиха два броя
пикапи с цел след прекратяване на договора с фирма „ЕЛФ – 7“ община Видин, чрез
направление „Социални и здравни дейности“ да извършва разнос на храна до социално слаби.
Община Видин създаде собствено звено за самоохрана, което пое охраната на общински
имоти. В резултат се очаква намаление на разходите за охрана с около 22 000 лв. на месец.
Вид/Период
Текущи разходи за заплати и осигуровки
Разходи за издръжка
Разходи за лихви
Социални разходи, помощи, обезщетения и
стипендии
Субсидии
Членски внос
Капиталови разходи
Разходи за дофинансиране
Обща сума на разхода
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30.9.2016
2 014 177 лв.
6 594 664 лв.
454 091 лв.
2 725 лв.
217 670 лв.
2 504 лв.
755 969 лв.
305 367 лв.
10 347 167лв.

Изменение
(%)
2 122 999 лв.
5,40%
5 606 211 лв.
-14,99%
319 960 лв.
-29,54%
30.9.2017

5 974 лв.
281 693 лв.
21 110 лв.
207 167 лв.
326 248 лв.
8 891 362 лв.

119,23%
29,41%
743,05%
-72,60%
6,84%
-14,07%
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30.9.2016

30.9.2017

Изменение (%)

10 347 167 лв.

8 891 362 лв.

6 594 664 лв.
5 606 211 лв.

2 122 999 лв.
2 014 177 лв.

755 969 лв.
454 091 лв.
326 248 лв.
281 693 лв.
21 110 лв.
207 167 лв. 305 367 лв.
319 960 лв.
5 974 лв. 217 670 лв.
743.05%
2
725
лв.
2
504
лв.
29.41%
6.84%
5.40%
119.23%
-14.07%
-29.54%
-14.99%
Текущи разходи
Разходи за
Разходи за лихви
Социални
Субсидии
Членски внос
Капиталови -72.60%Разходи за
Обща сума на
за заплати и
осигуровки

издръжка

разходи, помощи,
обезщетения и
стипендии

разходи

дофинансиране

разхода

Задължения на община Видин към финансови институции (общинския дълг):
 На 27.01.2011 г.община Видин е сключила договор за банков кредит с „Търговска
банка Д” АД на стойност 8 416 000 лева, което е съобразено изцяло с императивните
разпоредби на чл.8, ал.1, чл. 12, ал. 1, чл. 13, чл. 14, чл. 15 и чл. 17 от Закона за кредитните
институции и действащите нормативни актове, регулиращи кредитната Дейност. С Решение №
91 от 30.07.2010 г., прието по дневния ред на заседанието на Общински съвет – Видин,
проведено на 30.07.2010 г. (Протокол № 8 от 30.07.2010 г.). При усвояването на дългосрочния
банков кредит от „Търговска банка Д” АД, община Видин усвоява сума в размер на 8 083 417
лв. или с 332 583.00 лв. по – малко от първоначално договореното. От месец февруари 2014 г.
Община Видин започна регулярно обслужване на дълга по главница (96 231.20 лв.) и лихва,
съгласно погасителния план Текущата експозиция - остатъка по главницата към Декември 2016
година е в размер на 4 715 326,71 лв., а към 30.09.2017 г. остатъка по главницата е 3 849 246,27
лв.
Сключените по – долу договори за заем с Фонд „Флаг” ЕАД не се третират съгласно
Закона за общинския дълг, като дълг и не попадат в обхвата на фискалните правила по чл.32,
ал.1 от Закона за публичните финанси, но са включени, защото погашенията по тези заеми са
част от изходящия паричен поток:
План за финансово оздравяване на община Видин
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 На 29 октомври 2015 г. община Видин е сключила договор № 822 дългосрочен
договор в размер на 1 067 789.42 лв. за успешното приключване на сключения между Община
Видин и МОСВ договор за безвъзмездна финансова помощ с № DIR-5102117-C001, по
оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” съфинансирана от европейския фонд за
регионално развитие и от кохезионния фонд на европейската общност, с цел изпълнение на
проект № DIR-5102117-1-12 с Референтен номер на процедурата за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/10/2.10/04/17 „Изграждане на регионалната
система за управление на отпадъците в регион Видин”. Договорът е усвоен на 18 ноември 2015
г. и е с падеж до 25.08.2025 г. (117 месечни вноски по 9 000 лв. всяка). Към 30.06.2017 г.
остатъка по заема е в размер на 896 789,42 лв.
 На 29 октомври 2015 г. община Видин е сключила договор № 824 дългосрочен
договор в размер на 2 685 776,30 лв. за успешното приключване на договор за безвъзмездна
финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” с № 51011116-С054
между общината и МОСВ, с цел реализация на проект „Рехабилитиране и разширяване на
водоснабдителната и канализационна система във Видин”, приоритетна ос 1, референтен номер
на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в агломерации над 10 00 е.ж.”.”. Договорът се усвоява до 20.12.2015 г. и е с
падеж до 25.04.2016 г. Договорът е усвоен на 18.12.2015 г. и е с падеж до 25.08.2025 г. (116
месечни вноски по 22 600 лв. всяка и 1 от 41 576.30 лв.). Към 30.06.2017 г. остатъка по заема е в
раземер на 2 256 376,30 лв.
 На 08 декември 2015 г. във връзка с писмо № 0419-1994 от 02 декември 2015 г. и
Решение № 5, взето с Протокол № 2 от 25 ноември 2015 г. от Общински съвет Видин,
Министерство на финансите извърши промяна в размера на бюджетните взаимоотношения на
общината с централния бюджет в размер на 2 000 000 лв. Средствата се отпускат със срок за
възстановяване до 01 декември 2017 г. Средствата са преназначени за разплащане на
просрочени задължения за предоставени публични услуги.
От графика по – долу е видно, че Общината обслужва редовно задълженията и всички
експозиции (задължения) са класифицирани в група ”Редовни”.
31.12.2016

30.09.2017

Изменение

4 715 327 лв.
3 849 246 лв.

2 391 976 лв.
2 188 576 лв.
950 789 лв.
-18.37%

1

План за финансово оздравяване на община Видин

869 789 лв.
-8.50%

-8.52%
2

3
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Община Видин е изготвила прогнози за периода 2017 г. – 2019 г. приети с Решение №
198, взето с Протокол № 9/29.9.2017 г. от които е видно желанието на община Видин при
съгласие от страна на Министерство на финансите да получи на основание чл. 130ж. временен
безлихвен заем за срока на финансово оздравяване.
Във връзка с тежкото финансово състояние, в което се намира община Видин,
съпроводено със запори върху банковите сметки и каси, същата е предприела мерки за
финансово оздравяване, което започна с отпуснат безлихвен заем от ЦБ през месец декември
2015 г. за разплащане на текущи задължения с цел избягване на запори, които пораждат
невъзможност за осъществяване на основните и функции в полза на местната общност и
извършване на каквито и да е разплащания в т. ч. и към доставчици. Общината изготви План за
финансова стабилизация на общината за периода 2017 г.- 2019 г., които ще помогне същата да
се оздрави финансово чрез увеличаване на събираемостта на местните приходи, оптимизация на
разходите, в т.ч. оптимизация на структурите и числения състав. Въведената строга финансова
дисциплина не би могла сама по себе си да доведе до постигане на желания ефект за
подобряване на финансовата стабилност на общината, ето защо в прогнозата е заложено:

Предоставяне на временен безлихвен заем в размер на 4 000 000 лв.;

Цел на заема - разплащане на просрочени задължения за предоставени публични
услуги в размер на 4 000 000 лв. Друг много важен момент е ликвидиране на опасността
доставчиците на предоставени публични услуги имащи законното право да осъдят
Общината, след което да наложат запор. Това от своя страна утежнява бюджета, защото
при налагането на принудително изпълнение върху банковите сметки и касите на
община Видин (запор), се формират редица допълнителни непредвидени присъдени
разходи по изпълнителни дела, адвокатски хонорари, държавни и други такси, лихви и
други достигащи размери от 30 - 50 % над стойността на задължението към кредитори и
доставчици, предоставили публични услуги ;

С 4 000 000 лв. временен безлихвен заем, община Видин през четвърто
тримесечие на 2017 г. и през първото тримесечие на 2018 г. ще разплати просрочените си
задължения, а остатъка които ще се формира за достигане на изискванията на чл.130а.,
ал1. от Закона за публичните финанси, т. 4 ще се заложи за разплащане от собствените
приходи, като изпълнение в бюджет 2018 г. и 2019 г.
След изпълнение на горното в периода на финансово оздравяване община Видин
ще разплаща само текущи задължения и предоставени заеми.
Община Видин към 30.11.2017 г. отчита общо просрочени задължения – 5 209 451 лв., в
това число за държавни дейности – 98 026 лв. и местни дейности – 5 111 425 лв., а именно:
 "Просрочени задължения към доставчици" - държавни дейности в размер на 84
751 лв. и местни дейности в размер на 5 111 425 лв.

"Просрочени задължения към персонала" – държавни дейности в
размер на 13 275 лв.

От посочените по – горе просрочени задължения 5 209 451 лв.
(държавни дейности в размер на 98 026 лв. и местни дейности в размер на 4 882
013 лв.) са текущи разходи, 229 412 лв. са капиталови разходи.
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Община Видин предвижда при отпускане на временен безлихвен заем от Централен
бюджет в размер на 4 000 000,00 (четири милиона) лева за разплащане на просрочени
задължения към доставчици:


2 959 245 (два милиона деветстотин петдесет и девет двеста четиридесет и пет) лева
ще бъдат разплатени част от просрочените текущи задължения на община Видин
през 2017 година на община Видин в частта на предоставените публични услуги за
местни дейности към доставчици/кредитори:

№
по
ред

Контрагент

Основание

Размер на
просроченото
задължение

Титан - АС ЕООД - Търговска
банка Д

202 042.12 лв.

1

Сключена цесия по
договор за събиране и
транспортиране на
битови отпадъци на
територията на община
Видин

Титан - АС ЕООД - Търговска
банка Д

148 224.18 лв.

2

Сключена цесия по
договор за събиране и
транспортиране на
битови отпадъци на
територията на община
Видин

Титан - АС ЕООД - Общинска
банка

160 140.12 лв.

3

Сключена цесия по
договор за събиране и
транспортиране на
битови отпадъци на
територията на община
Видин

4 "Еко - Титан" ЕООД

Озеленяване

"Еко-хит-Консорциум"
5
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Поддържане на
уличното осветление и
изграждане на
инфраструктурни
обекти

1 408 580.85 лв.

258 877.76 лв.
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М и БМ Експрес ООД

Пощенски и куриерски
услуги

7 144.95 лв.

7 Коника Минолта ЕООД

Наем на ксерокс услуги

7 729.60 лв.

8 БКС Бъдинстрой АД

Текущ ремонт на
уличната мрежа

59 525.76 лв.

9 Випимекс ООД

Ксерокс услуги

11 176.96 лв.

6

10 Виолина ООД

Снегопочистване

3 447.65 лв.

11 Макс С ЕООД

Снегопочистване

5 880.00 лв.

12 Кид Плюс ЕООД

Снегопочистване

12 682.96 лв.

13 "Марс" ООД

Охранителна дейност

11 681.87 лв.

14 Универсал Секюрити ООД

Охранителна дейност

3 420.00 лв.

15 Чез Електро България ЕАД

Ел. енергия

16 НСОРБ

Членски внос

17 ФРУКТ-Н ЕООД

Доставка на хранителни
продукти
ОБЩО:



150 469.24 лв.
66 010.80 лв.
442 210.08 лв.
2 959 244.90 лв.

1 040755 ( един милион четиридесет хиляди седемстотин петдесет и пет) лева, ще бъдат
разплатени част от просрочените текущи задължения през 2018 година на община Видин в
частта на предоставените публични услуги за местни дейности към доставчици/кредитори:
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№
по
ред

Контрагент

Основание

Събиране и
транспортиране на
битови отпадъци на
територията на община
Видин

Титан - АС ЕООД
1
ОБЩО:

Размер на
просроченото
задължение

1 040 755.10 лв.

1 040 755.10 лв.

По отношение на задължението на Община Видин към „ТИТАН АС” ЕООД
/„САНАТИТ” ЕООД/, по Договор №14/18.06.2009 г. за възлагане на обществена поръчка за
сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци посочваме, че има наложени няколко
особени залога от различни привилегировани кредитори, както и Уведомления и
Потвърждения за извършени цесии по конкретни фактури от задължението на Община Видин
към „ТИТАН АС” ЕООД /„САНАТИТ”/. Община Видин е получила писма от заложните
кредитори за пристъпване към изпълнение, като последно полученото писмо е от втория
заложен кредитор.
Във връзка с горното Община Видин е изискала информация от кредиторите на
„ТИТАН АС” ЕООД /„САНАТИТ” ЕООД/, по отношение на размера на вземанията, както и
номерата на фактурите издадени по горецитирания договор и попадащи в обхвата на цесиите и
особените залози. Към настоящият момент в Община Видин не е постъпила такава информация,
предвид на което не може да бъде предприето погасяването на задължението, преди
окончателното изясняване на създалата се ситуация, поради което се налага плащане на
задължението да се осъществи през първото тримесечие на 2018 година.
Община Видин към 30.11.2017 г. отчита общо просрочени вземания от клиенти в размер
на 804 265 лв.:
 Общинска администрация отчита просрочени вземания в размер на 474 774 лв.
по сметка 9913 „Просрочени вземания от клиенти” – 274 086 лв., които представляват
натрупани през годините задължения за наем на предоставени за ползване общински жилища от
социално слаби лица и по сметка 9914 „Просрочени вземания от приватизация” - 200 688 лв.,
където предприятията са в несъстоятелност или ликвидация;
 Направление „Социални услуги и здравни дейности” отчита 8 155 лв. по
счетоводна сметка 9913 „Просрочени вземания от клиенти”.;
 ОП „Регионално депо за битови отпадъци” отчита просрочени вземания в размер
на 310 418 лв. по счетоводна сметка 9913 „Просрочени вземания от клиенти”.;
Детските градини отчитат „Просрочени вземания от клиенти” които представляват
невнесени такси за детски градини за последните 5 години. Предприетите мерки за събирането
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им се изразява чрез изготвяне на уведомителни писма от директорите на ДГ и същите се
погасяват периодично със закъсние, а именно:
 ДГ „Русалка” отчита по сметка 9913 „Просрочени вземания от клиенти” сума в
размер на 1 461 лв.;
 ДГ „Зорница” отчита по сметка 9913 „Просрочени вземания от клиенти” сума в
размер на 1 508 лв.;
 ДГ „Славейче” отчита по сметка 9913 „Просрочени вземания от клиенти” сума в
размер на 7 853 лв.
Очакван финансов ефект на плана за оздравяване на Община Видин в частта на местни
дейности за периода 2017г. - 2019г
ПРИХОДИ/ПЕРИОД

2017г.

2018г.

2019г.

Данъчни приходи

4 346 673 лв.

5 513 109 лв.

5 227 226 лв.

Неданъчни приходи

6 679 142 лв.

7 188 614 лв.

7 529 468 лв.

Трансфери от Централния бюджет (ЦБ)

4 286 200 лв.

4 669 200 лв.

4 669 200 лв.

15 312 015 лв.

17 370 923 лв.

17 425 894 лв.

Общо приходи
ФИНАНСИРАНЕ/ПЕРИОД
Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната
Погашения по дългосрочни заеми от други лица
(Фонд „Флаг”ЕАД)
Получени краткосрочни заеми от други лица (Фонд
„Флаг”ЕАД)
Погашения по краткосрочни заеми от други лица
(Фонд „Флаг”ЕАД)
Погашения по предоставени временни безлихвени
заеми от ЦБ
Получен временен безлихвен заем от ЦБ
Общо финансиране
РАЗХОДИ/ПЕРИОД
Текущи разходи за заплати и осигуровки
Разходи за издръжка
Разходи за лихви
Социални разходи, помощи, обезщетения и стипендии
Субсидии
Капиталови разходи

2017г.

2018г.

2019г.

- 1 154 774 лв.

- 1 154 774 лв.

- 1 154 774 лв.

- 379 200 лв.

- 379 200 лв.

- 379 200 лв.

632 100 лв.

0.00 лв.

0.00 лв.

0.00 лв.

-632 100 лв.

0.00 лв.

0.00 лв.

- 2 680 000 лв.

- 3 320 000 лв.

2 959 245 лв.

1 040 755 лв.

0.00 лв.

2 057 371.00 лв.

- 3 805 319.00 лв.

- 4 853 974.00 лв.

2017г.

2018г.

2019г.

3 029 000 лв.

2 929 200 лв.

3 038 400 лв.

10 903 249 лв.

7 194 800 лв.

6 901 400 лв.

385 000 лв.

375 000 лв.

255 000 лв.

9 800 лв.

15 000 лв.

15 000 лв.

300 000 лв.

270 000 лв.

270 000 лв.

1 951 824 лв.

2 266 753 лв.

1 079 000 лв.

Общо разходи

16 578 873 лв.

12 676 128 лв.

11 416 900 лв.

Разлика (+/-)

790 513.00 лв.

889 476.00 лв.

1 155 020 лв.

С така формираната разлика считаме, че община Видин ще може да подобри
финансовите си показатели заложени в Закона за публичните финанси, както и да обслужва
получените заеми от Банки, Фонд „ФЛАГ“ и Централен бюджет.
В периода на финансово оздравяване община Видин не предвижда извършване на
капиталови разходи освен целево предоставените (трансфери) от Централен бюджет.
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Също така, следва да се отбележи, че разходите на Общината намаляват като цяло,
най – вече разходите за издръжка.
Финансовия анализ на община Видин е изготвен на база реално извършени разходи, а не
по данни съдържащи се в отчетите за касово изпълнение, където е елиминиран ефекта на
методическите указания на министерство на финансите, ДДС 20 от 14.12.2004 г. и ДДС 03 от
02.04.2015 г. възстановените от НАП суми за ДДС с право на приспадане на данъчен кредит по
проект „Рехабилитация и разширяване на водоснабдителната и канализационна система във
Видин“.

III.

МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЛАНА

В съответствие на чл. 130е, ал.1, т.3 от Закона за публичните финанси е необходимо да се
определят управленски, организационни, правни, финансови, технически и други действия за
осъществяването на плана, включително мерки за подобряване на събираемостта на
местните приходи.
1. Мерки за увеличаване на приходите.
Предвид социално–икономическото положение на населението и стопанските субекти на
територията на Община Видин, размера на местните данъци е актуализиран от Общинския
съвет с Решение № 211 от 30.12.2008 год. И към настоящият момент данъчните ставки не са
променени. С Решение №198, взето с Протокол № 9 от 04.10.2016г. от 01.01.2017г. Общински
съвет определя годишния данък върху таксиметров превоз на пътници в размер на 300 лева.
С цел повишаване приходите от местни данъци и увеличаване тяхната събираемост са
предприети следните мерки:
-

Изготвяне на план за проверки и ревизии по предварително изработени критерии, като
вид и размер на задължението, период със или без изтекла давност, наличие на по-рано
съставени актове за установяване на задължения и степен на погасявенето им и др. ;
Осъществяване на постоянен информационен обмен с КАТ и изискване на информация
от Агенцията по вписванията за предоставяне на актуална информация за сделките с
недвижимо имущество на територията на Община Видин;
Въвеждане на действащ механизъм за контрол върху данъчно задължените лица за
установяване на факти и обстоятелства от значение за данъчното облагане. Проверки на
място за достоверност на декларираните данни;
Изготвяне, поддържане и оповестяване на регистър с длъжниците по местни данъци и
такси към общината;
Значително увеличаване на броя съставени актове за установяване на задължение и
предадени за принудително събиране от НАП, Държавен и Частен съдебен изпълнител;
Обвързване
желанието
за
извършване
на
административни
услуги
от
гражданина/клиента с неговите задължения за неплатени данъци.

Тези мерки доведоха до значително повишаване на собствените проходи от данъци на
общината през 2016г., същите са предпоставка за планиране на устойчив ръст на този вид
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приход на общинския бюджет, които са базата за планиране на паричните потоци за периода
2017-2019 г.
1.1. По отношение за повишаване на събираемостта на данъчните приходи,
очакваме финансов ефект спрямо 2016 г. от 1 159 622 лв. за 2017 г.; 2 326 058 лв. за 2018 г.
и 2 090 175 лв. за 2019 г.
Този ефект ще бъде постигнат по двата основни данъчни приходоизточника, чрез
повишаване на събираемостта с мерките от оздравителния план чрез своевременно издължаване
– покани за доброволно изпълнение, предаване за принудително изпълнение на АДВ и ЧСИ,
оповестяване на информационно табло в общината и на интернет страницата на списъци с
нередовните данъкоплатци в изпълнение разпоредбата на чл.182 от ДОПК, а именно:
 За ДНИ
o За текущата година:
 За 2017 година – повишаване на събираемостта с 6 % пункта или с 72 355
лв., с което реализираме положителен финансов ефект спрямо 2016 г. ;
 За 2018 година – повишаване с 11 % пункта или с 143 913 лв.;
 За 2019 година – повишаване с 14 % пункта или с 172 626 лв.
Общият финансов ефект за периода е да постъпят 334 628 лв. повече и спрямо текущия
облог да постигнем събираемост от 64 % за 2017 г.; 69 % за 2018 г. и 72% за 2019 г.
Отговорник за изпълнението на мярката:
Владимир Георгиев – Началник отдел "МДТ"
o От просрочени вземания - събираемостта спрямо недоборите без погасените по
давност за всяка година да бъде:
 За 2017 година – повишаване на събираемостта на недоборите с 4 %
пункта или с 96 501 лв., с което реализираме положителен финансов ефект
спрямо 2016 г. ;
 За 2018 година – повишаване с 9 % пункта или с 218 289 лв.;
 За 2019 година – повишаване с 10 % пункта или с 238 499 лв.
Общият финансов ефект за периода от просрочени вземания е да постъпят с 480 913
лв. повече.
Отговорник за изпълнението на мярката:
Владимир Георгиев – Началник отдел "МДТ"
Формираният кумулативен финансов ефект от събираемостта на ДНИ за текущата
година и събираемостта на недоборите за периода 2017-2019 г. в размер на 815 541 лв.
ще бъде използван за погасяване на временния безлихвен заем по чл. 103 от ЗПФ и
временния безлихвен заем от ЦБ.
 За ДПрС
o За текущата година - предвиждаме:
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 За 2017 година - увеличаване на събираемостта с 18 % пункта, като
финансовия ефект е да постъпят 536 657 лв.
 За 2018 година – повишаване с 22 % пункта или с 615 309 лв.
 За 2019 година – повишаване с 25 % пункта или с 697 893 лв.
Общият финансов ефект за периода е да постъпят 1 343 433 лв. повече и спрямо текущия
облог да постигнем събираемост от 69 % за 2017 г.; 72 % за 2018 г. и 76 % за 2019 г.

Отговорник за изпълнението на мярката:
Владимир Георгиев – Началник отдел "МДТ"
o От просрочени вземания - предвиждаме събираемостта спрямо недоборите, без
погасените по давност за всяка година да бъде:
 За 2017 година – повишаване на събираемостта на недоборите с 1 %
пункта или 112 518 лв., с което реализираме положителен финансов ефект
спрямо 2016 г. ;
 За 2018 година – повишаване с 25 % пункта или с 972 690 лв.;
 За 2019 година – повишаване с 24 % пункта или с 602 840 лв.
Общият финансов ефект за периода от просрочени вземания е да постъпят 1 603 660
лв. повече.
Отговорник за изпълнението на мярката:
Владимир Георгиев – Началник отдел "МДТ"
Формираният кумулативен финансов ефект от събираемостта на ДПрС за
текущата година и събираемостта на недоборите за периода 2017-2019 г. в размер на
2 947 093 лв. ще бъде използван за погасяване на временния безлихвен заем по чл. 103 от
ЗПФ и временния безлихвен заем от ЦБ.
 За Данък върху таксиметров превоз и патентен данък
o За текущата година - предвиждаме:
 За 2017 година - увеличаване на събираемостта с 49 % пункта, като
финансовия ефект е да постъпят 36 000 лв.
 За 2018 година – повишаване с 60 % пункта или с 43 759 лв.
 За 2019 година – повишаване с 63 % пункта или с 46 459 лв.
Общият финансов ефект за периода е да постъпят 149 640 лв. повече и спрямо текущия
облог и просрочени вземания – недобори от патентен данък.
Отговорник за изпълнението на мярката:
Владимир Георгиев – Началник отдел "МДТ"
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Формираният кумулативен финансов ефект от събираемостта на ДПрС за
текущата година и събираемостта на недоборите за периода 2017-2019 г. в размер на
149 640 лв. ще бъде използван за погасяване на временния безлихвен заем по чл. 103 от
ЗПФ и временния безлихвен заем от ЦБ.
2. По отношение повишаване на неданъчните приходи:


2.1. За ТБО
o За текущата година:
 За 2017 година – повишаване на събираемостта с 3 % пункта или с 89 288
лв., с което реализираме положителен финансов ефект спрямо 2016 г. ;
 За 2018 година – повишаване с 9 % пункта или с 280 655 лв.;
 За 2019 година – повишаване с 15 % пункта или с 491 159 лв.
Общият финансов ефект за периода е да постъпят 794 136 лв. повече и спрямо текущия
облог да постигнем събираемост от 62 % за 2017 г.; 68 % за 2018 г. и 73 % за 2019 г.
Отговорник за изпълнението на мярката:
Владимир Георгиев – Началник отдел "МДТ"
o От просрочени вземания - събираемостта спрямо недоборите без погасените по
давност за всяка година да бъде:
 За 2017 година – повишаване на събираемостта на недоборите с 0,45 %
пункта или с 77 597 лв., с което реализираме положителен финансов ефект
спрямо 2016 г. ;
 За 2018 година – повишаване с 7 % пункта или с 506 547 лв.;
 За 2019 година – повишаване с 10 % пункта или с 605 990 лв.
Общият финансов ефект за периода от просрочени вземания е да постъпят с 1 131 936
лв. повече.
Отговорник за изпълнението на мярката:
Владимир Георгиев – Началник отдел "МДТ"
Формираният кумулативен финансов ефект от събираемостта на ДНИ за текущата
година и събираемостта на недоборите за периода 2017-2019 г. в размер на
1 931 072
лв. ще бъде използван за погасяване на временния безлихвен заем по чл. 103 от ЗПФ и
временния безлихвен заем от ЦБ.
2.2. Предвиждаме през 2017 г. от приходи от продажба на нефинансови активи да
постъпят 525 377 лв. Изпълнението към 30.11.2017 г. е в размер на 436 877 лв. До края на
годината, предвид заявените намерения за закупуване на общински жилища и сгради,
общински земи и терени, очакваме постъпления в размер на 88 500 лв. Спрямо 2016 г.
очакваният ефект е в размер на 506 893 лв. През 2018 г. с този ефект предвиждаме ще
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бъде използван за погасяване на временния безлихвен заем по чл. 103 от ЗПФ и
временния безлихвен заем от ЦБ.
През 2018 г. плануваме приходи 580 000 лв. от продажба на общински жилища и
сгради, общински земи и терени, които с Решение на Общински съвет гр. Видин са
включени в Програмата за управление и разпореждане с общински имоти. Спрямо 2016
г. очакваният ефект е в размер на 509 093 лв. През 2018 г. с този ефект предвиждаме ще
бъде използван за погасяване на временния безлихвен заем по чл. 103 от ЗПФ и
временния безлихвен заем от ЦБ.
През 2019 г. плануваните приходи от продажба на общински жилища и сгради,
общински земи и терени са в размер на 610 907 лв. Спрямо 2016 г. очакваният ефект е в
размер на 540 000 лв. През 2018 г. с този ефект предвиждаме ще бъде използван за
погасяване на временния безлихвен заем по чл. 103 от ЗПФ и временния безлихвен заем
от ЦБ.
Отговорник за изпълнението на мярката:
Цветан Асенов – Заместник кмет "УТРИ",
Илияна Василева - Началник отдел "ОС"

II. Мерки за оптимизиране на разходите.

Оптимизиране на разходите за издръжка.
След прецизиране и приоритизиране на разходите в тази насока сме предвидили
намаляване на разходи за издръжка в общ размер на 487 200 лв. за периода 2017-2019 г.,
както следва:
1.В община Видин, въз основа на сключено Споразумение с Националното сдружение на
общините в Република България в качеството му на Централен орган за покупки за общините,
ще стартира процедура по ЗОП за обществена поръчка с предмет „Доставка на нетна
електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на
общини по обособени позиции”. С предприетата мярка за смяна на доставчика на
електроенергия, разходите за ел.енергия за целия период предвиждаме да намалеят с 14 %,
като общото намаление е 209 000 лв
Отговорник за изпълнението на мярката:
Цветан Асенов – Заместник кмет "УТРИ",
Мариян Казашки - Директор Дирекция "ФСД"
2. Ограничаване на разходите за консумативи и канцеларски материали по §10-15
„Материали”, за дейност 122 „Общинска администрация” с очакван ефект от 4 800 лв. за
размера на консумативите и канцеларските материали.
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Очакваният ефект от реализирането на тази мярка е намаление на разходите за
консумативи и канцеларски материали с 4 800 лв. за целия период на изпълнение на
плана.
Отговорник за изпълнението на мярката:
Иванела Андреева – Секретар,
Изабела Попова – Финансов контроьор
3.Оптимизиране на разходите за текущ ремонт на улично осветление в дейност 604
„Осветление на улици и площади“ в § 10-30 „Текущ ремонт“, чрез създаване на звено към
Община Видин. За целия период предвиждаме разходите да намалеят с 273 400 лв.
Очакваният ефект от реализирането на тази мярка е намаление на разходите за
текущ ремонт с 273 400 лв. за целия период на изпълнение на плана.
Отговорник за изпълнението на мярката:
Цветан Асенов – Заместник кмет "УТРИ",
Изабела Попова – Финансов контроьор
Прилагането на мерките за оптимизиране събираемостта на приходите, както и
намаляване на разходите няма да доведат веднага до максимален ефект. Следва да се прилага
една постепенна и постоянна стратегия за събираемост и разходи в срок от три години.
За постигане на финансова устойчивост в развитието на Общината ще й е необходимо
подпомагане чрез предоставяне на временен безлихвен заем от страна на Министерство на
финансите в размер на 4 000 000 лв.
С ползването на безлихвен заем от Централния бюджет в размер на 4 000 000 лв. ще
погасим част от просрочените задължения към доставчици в размер на 4 000 000 лв., а с общият
финансов ефект от изпълнението на горепосочените мерки за периода 2017-2019 години.
Очакваният резултат е в края на 2018 г. да спазим изискванията на критериите по чл.130а
–просрочените задължения да не надвишават целевите стойности.

Таблица за прогнозното изменение на показателите по чл. 130а от ЗПФ за периода 2017 - 2019 г.

Показател
Годишен размер на
плащанията по дълга
Приходи
Обща изравнителна
субсидия

отчет
2013
х

отчет
2014
х

отчет
2015
х

отчет
2016

бюджет
2017

прогноза
2018

прогноза
2019

1 485 828

1 297 525

1 274 772

1 229 172

8 269 113

7 603 876

8 334 480

8 535 910

11 086 615

12 762 523

12 867 494

2 231 500

2 825 000

3 067 900

3 159 300

3 159 300

3 448 600

3 448 600
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Размер на приходите
и общата
изравнителна
субсидия
Съотношение на
плащанията по
дълга към
средногод. размер на
приходите и общата
изравнителна
субсидия за
последните 3 години
(до 15%)
Наличните към края
на годината
задължения за
разходи
Размер на отчетените
разходи
Съотношение на
наличните към края
на год. задължения
за разходи към
средногод. размер на
разходите за
последните 4
години. (до 15%)
Наличните към края
на годината поети
ангажименти за
разходи
Размер на отчетените
разходи
Съотношение на
наличните към края
на год. поети
ангажименти за
разходи към
средногод. размер на
разходите за
последните 4 г. (до
50%)
Налични в края на
годината просрочени
задължения
Размер на отчетените
разходи
Съотношение на
наличните към края
на годината
просрочени
задължения към
отчетените за
последната год.
разходи. (до 5%)
Бюджетно салдо

10 500 613

10 428 876

11 402 380

11 695 210

14 245 915

16 211 123

16 316 094

х

х

х

13.8%

11.6%

10.2%

8.7%

х

х

х

7 669 181

4 669 181

3 634 467

2 634 467

33 455 065

37 380 633

35 985 675

34 354 475

31 674 828

31 448 231

30 144 843

х

х

х

24.2%

14.1%

10.6%

7.5%

х

х

х

5 800 662

7 878 979

5 252 826

3 349 030

33 455 065

37 380 633

35 985 675

34 354 475

31 674 828

31 448 231

30 144 843

х

х

х

18.3%

23.8%

15.3%

9.5%

х

х

х

6 088 086

2 185 352

1 601 654

1 584 953

х

х

x

33 455 065

37 380 633

35 985 675

34 354 475

х

х

х

18%

6%

4%

5%

3 298 854

1 239 403

772 063

721 359

х

1 982 226
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Начислени
задължения (облог) с
приспадната
отстъпка за данък
върху недвижимите
имоти (ДНИ) за
текущата година
Плащания за ДНИ за
текущата година
Събираемост на
данък върху
недвижимите имоти
(ДНИ)
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ПОКАЗАТЕЛИ, ИЗМЕРВАЩИ ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА
ВИДИН

1. Показател за съотношение на наличните към края на годината задължения за
разходи към средногодишен размер на разходите за последните 4 години.
За показателя "Задължения за разходи" са използвани прогнозните кредитни салда на
сметки 4010, 4030, 4050, 4057, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 4845, 4847, 4848, 4853,
4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979.
В Таблицата с показатели по чл.130а, размерът на задълженията за разходи 7 669 181 лв.
за 2016 г. включва всички задължения, които стоят като кредитни салда по гореопоменатите
счетоводни сметки. Към 30.09.2017 г. задълженията за разходи са в размер на 7 037 806 лв. В края
на 2017 г., след приспадане на погасените просрочени задължения към доставчици за 2 959 245
лв., прогнозираме задължения за разходи да бъдат в размер на 4 669 181 лв., формирани от
остатъка на просрочените задължения, предвидени за погасяване през 2018 г. –
3 634 467 лв. и
начислени текущи месечни задължения към доставчици.
След разплащането на просрочените задължения с отпуснатите средства за безлихвен
заем за финансово оздравяване и финансовия ефект от мерките, максималният размер на
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задълженията за разходи за 2018 г. и 2019 г. ще бъде само от текущо начислените месечни
задължения към доставчици и би възлизал до 2 643 467 лв. за всяка от годините.
2. Показател съотношение на наличните към края на годината просрочени
задължения към отчетените за последната година разходи.
Това е един от показателите, по който попадаме в обхвата на чл.130а от ЗПФ.
Към 31.12.2016 година община Видин отчита просрочени задължения в размер на 6 088
086 лв.
Към 30.11.2017 г. Община Видин отчита просрочените задължения в размер на 5 209 451
лв.
Натрупаният висок размер на просрочените задължения, в т.ч. голяма част възникнали в
предходни години, са вследствие на:

Заделяне на значителен ресурс за съфинансиране по европейски проекти и
национални програми;

Прехвърлени просрочени задължения от минали години;
Изброените тенденции в разходните отговорности, довели до натрупване на просрочени
задължения на общината, и недостатъчните собствени приходи, с които не могат да се покрият
текущите разходи за местни дейности и да остават за погасяване на дългове, са основните причини
за затрудненото финансово състояние на общината.
В резултат на това просрочените задължения намаляха, като останаха за разплащане в
размер на 5 209 451 лв., описани по контрагенти в Справката за разплащане на просрочените
задължения с безлихвен заем. Следователно, целите на Общината по отношение на просрочените
задължения следва да са:
1) Прекратяване на трупането на общия размер на просрочените задължения;
2) Постепенно намаление на общия размер на просрочените задължения на Община Видин, така че
към крайния срок на оздравителния план 31.12.2019 г. те да не надвишават 5 на сто от общия
размер на разходите на общината.
Разчетите за възстановяването на заема и погасяване на просрочените задължения са
направени в таблицата по приложение №1. Планът предвижда връщането на заема в периода 2018
– 2019 г. да се извърши с мерки по увеличаване събираемостта на приходите, продажба на
общинско имущество и оптимизиране на разходи.
3. Показател „Бюджетно салдо“
Една от основните и много трудно постижими характеристики на бюджета е неговата
балансираност. Най-трудният елемент на тази политика е постигането на баланс между приходите и
разходите, тъй като балансирането трябва да осигури едновременно човешки и финансови ресурси за
задължителните плащания и поетите ангажименти, но и спазване на финансовата дисциплина и
законосъобразно използване на публичните ресурси.
В своята политика при балансиране на прогнозите за 2017, 2018 и 2019 г. община Видин
се придържа към положително бюджетно салдо, съответно 1 239 403 лв., 772 063 лв. и 721 359 лв.
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4. Показател „Осреднено равнище на събираемост на ДНИ и ДПрС“
Прогнозните стойности за съответните текущи години на двата вида данъка е, както
следва:

Отчет
2016 г.
Начислени задължения (облог) с
приспадната отстъпка за данък
върху недвижимите имоти
(ДНИ) за текущата година
1 109 435

Бюджет Прогноза
2017 г.
2018 г.

Прогноза
2019 г.

1 115 603

1 133 000

1 133 000

653 233

715 578

787 136

815 849

58,9 %

64,1%

69.5%

72.0%

Начислени задължения (облог) с
приспадната отстъпка за данък
върху превозните средства
(ДПрС) за текущата година

2 041 051

2 279 689

2 280 535

2 287 000

Плащания за ДПрС за текущата
година

1 036 377

1 573 034

1 651 686

1 734 270

Събираемост на данък върху
превозните средства (ДПрС)

50.8%

69,0%

72.4%

75.8%

Осреднено равнище на
събираемост на ДНИ и ДПрС

54.8%

66,6%

70.9%

73.9%

Плащания за ДНИ за текущата
година
Събираемост на данък върху
недвижимите имоти (ДНИ)

IV.ДРУГИ МЕРКИ ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ
В съответствие на чл. 130е, ал.1, т.5 от Закона за публичните финанси се определят и
други мерки, подходящи за финансовото оздравяване на общината.
Предложените в тази част мерки нямат пряко влияние върху финансовото оздравяване на
общината, но са необходими и полезни за цялостната финансова устойчивост.
План за финансово оздравяване на община Видин

Стр. 48 / 52

ОБЩИНА ВИДИН

С оглед обхващане на допълнителни аспекти от дейността на общината и свързани с тях
финансови аспекти, удачно е да бъде извършено актуализиране и/или доразвиване на отделни
политики реализирани от Община Видин, в посока на синхронизиране на дейностите
предвидени в тези политики с плана за финансово оздравяване. Такива мерки са:
1. Създаване съгласно предложение с рег. № АО-02-18-479/17.09.2017 г. на
общинско предприятие на основание чл. 52 от Закона за общинската собственост, което да
управлява наличната общинска културна инфраструктура, с цел да се оптимизира управлението
имотите в полза на общината и бизнеса. Мярката за създаване на общинско предприятие ще
допринесе за реализирането на финансови приходи за общината и косвени финансови приходи
за местния бизнес и ще осигури намаляване на финансовата издръжка от страна на общинския
бюджет в средносрочен план. Акцент следва да се постави върху общинска недвижима
собственост (културна и спортна инфраструктура), която не се използва за изпълнение на
общински функции, но същевременно генерира разходи, и/или не генерира приходи при
наличие на капацитет да осигурява такива. Общинското предприятие може да разработи план
график с всички имоти на общината, в които могат да бъдат реализирани публични събития –
конференции, семинари, продуктови промоции, пресконференции на проекти, фестивали,
изложби, базари и др., както и туристически прояви. Чрез времевия график и целеви рекламни
промоции ще предоставя имотите за прояви срещу заплащане в полза на община Видин и
срещу ангажимента да се ползват услуги за настаняване, изхранване и анимации на територията
на община Видин.
2. Разработване и приемане на програма за енергийна ефективност в Община Видин
с акцент върху оптимизиране на текущи разходи за енергопотребление, чрез набор от мерки на
сградите собственост на Общината, изготвяне на план за ограничен режим на работа на
уличното осветление в населените места в Общината вкл. автоматично включване и
изключване.
Изпълнението на допълнителните мерки от плана за финансово оздравяване за всеки един
от двата предложени документа, без взаимообвързване на процеса по тяхната реализация, е три
календарни месеца, считано от датата на приемане на плана за финансово оздравяване на
общината.
V.ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО НА ПЛАНА ВЪРХУ ПУБЛИЧНИТЕ УСЛУГИ
В съответствие на чл. 130е, ал.1, т.4 от Закона за публичните финанси се извършва
оценка на влиянието на плана върху предоставяните услуги.
Вероятното влияние на мерките и дейностите от плана за финансово оздравяване на
общината върху предоставяните услуги има пряко отношение към реализиране на мерките
свързани с оптимизиране дейностите на персонала и тези по т.11 и 12 от набора дейности
свързани с индексиране на величината на събирани такси за оказани от общината услуги и
решение за актуализиране на ставките на местните данъци. Останалите мерки и дейности
включени в плана нямат пряко отношение към предоставянето на административни услуги.
Естеството на предоставяните административни публични услуги предполага незначителна
ценова еластичност на количеството търсене на този вид услуги, като величината на събираните
такси и данъци следва да бъде съобразено предимно с показателите за социална поносимост и
ЗМДТ. При индексирането на данъчните ставки и размера на таксите може да се извършва
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ежегодно с размера на годишната инфлация определена от НСИ, без да се намаляват при
отчитане на дефлация.
Рискът от влошаване качеството на услугите, в т.ч. непокриване на законово установени
публични услуги и функции в общината не съществува, тъй като общината не предвижда
намаляване на числения състав на персонала, който на сегашното ниво има добро съотношение.
Усилията на общината ще бъдат насочени към оптимизиране на дейностите на служителите в
общината и тяхната индивидуална ефективност и разходи за единица труд.
VI.ПУБЛИЧЕН ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА
В съответствие на чл. 130е, ал.6 от Закона за публичните финанси кмета на общината
всяко тримесечие публикува на интернет страницата на общината информация за
изпълнението на плана за финансово оздравяване.
Публикуването на информация за тримесечното изпълнение на плана за финансово
оздравяване на интернет страницата на общината представлява публичен отчет, чрез който се
прилага принципа за откритост и прозрачност. Този отчет позволява на гражданското общество
да осъществява контрол на процеса за финансово оздравяване.
Ефективността на контрола изисква информацията за изпълнението на плана за всяко
тримесечие да се оформя в табличен вид.
Публичният отчет се изготвя от определените с изрична заповед отговорни длъжностни
лица и се одобрява от кмета на общината в срок до 3 (три) работни дни след изтичане на всяко
тримесечие и се приема с решение на общинския съвет в срок до 7 (седем) дни след внасяне на
предложение от кмета на общината. Отчета се публикува най-късно до 15-то число на месеца,
следващ изтичането на всяко тримесечие.
Одобряването, приемането и публикуването на публичния отчет осигурява тристепенен
контрол за изпълнение на плана за финансово оздравяване, а именно от: кмет; общинския съвет;
местните общности.
VII.ОТГОВОРНОСТИ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА И ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
В съответствие на чл. 130е, ал.2 от Закона за публичните финанси се определят
отговорностите на кмета на общината и на общинския съвет за изпълнението на плана за
финансово оздравяване.
Освен отговорностите по одобряване, приемане и публикуване на публичния отчет за
тримесечното изпълнение на плана за финансово оздравяване, кмета на общината и общинския
съвет имат и описаните долу отговорности.
Отговорности на кмета на общината
1. Упражняване на ежемесечен контрол по изпълнение на мерките и дейностите за
финансово оздравяване чрез одобряване на Доклад в табличен вид (образец 2, стр.57). Доклада
се съставя от отговорните длъжностни лица за изпълнение на всяка мярка и дейност,
определени със заповед на кмета на общината. Доклада се съставя и одобрява до 10 (десето)
число на месеца следващ месеца, за който се отнася доклада;
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2. Комуникира плана за финансово оздравяване с кредиторите и длъжниците към
общинския бюджет и създава благоприятна среда за служителите в общинската администрация,
с цел прилагане и изпълнение на плана;
3. Други, произтичащи от Закона за публичните финанси.
Отговорностите на Общинския съвет са:
1. При обсъждане и приемане на тримесечните доклади за изпълнение на плана за
финансово оздравяване на общината, ако се налага да се предприемат допълнителни
корективни мерки и действия, възлага на кмета на общината да организира тяхното включване
и реализиране;
2. Упражнява контрол по изпълнение на приетите решения относно провеждане на
процедурата за финансово оздравяване на общината.
НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ВРЕМЕНЕН БЕЗЛИХВЕН ЗАЕМ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОЗДРАВИТЕЛНИЯ ПЛАН
От анализа на финансовото състояние на Община Видин е видно незадоволителното й
състояние. Това налага Общината да предприеме възможно най-скоро изброените в анализа
спешни мерки за повишаване събираемостта на собствените приходи, оптимизиране на
разходите и утвърждаване на ясен график за осъществяване на контрол по посочените по-горе
мерки.
Целта е да се намали размерът на просрочените задължения и полагане на основи за
устойчиво развитие на Общината в следващия период. Прилагането на мерките за
оптимизиране събираемостта на приходите, както и намаляване на разходите няма да доведат
веднага до максимален ефект. Следва да се прилага една постепенна и постоянна стратегия за
събираемост и разходи в срок от три години.
За постигане на финансова устойчивост в развитието на Общината ще й е необходимо
подпомагане чрез предоставяне на временен безлихвен заем от страна на Министерство на
финансите в размер на 4 000 000 лв. за срок от 2 години в т.ч. 2 959 245 (два милиона
деветстотин петдесет и девет двеста четиридесет и пет) лева ще бъдат отпуснати на община
Видин през 2017 година за покриване на предоставените публични услуги за местни дейности
към доставчици/кредитори и 1 040 755 ( един милион четиридесет хиляди седемстотин
петдесет и пет) лева, ще бъдат отпуснати през 2018 година на община Видин за покриване на
публични услуги за местни дейности към доставчици/кредитори. Поради това, че сумата от
1 040 755 лв. дължима към „ТИТАН АС” ЕООД /„САНАТИТ” ЕООД/, по Договор
№14/18.06.2009 г. за възлагане на обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване на
битови отпадъци посочваме, че има наложени няколко особени залога от различни
привилегировани кредитори, както и Уведомления и Потвърждения за извършени цесии по
конкретни фактури от задължението на Община Видин към „ТИТАН АС” ЕООД
/„САНАТИТ”/. Община Видин е получила писма от заложните кредитори за пристъпване към
изпълнение, като последно полученото писмо е от втория заложен кредитор.Във връзка с
горното Община Видин е изискала информация от кредиторите на „ТИТАН АС” ЕООД
/„САНАТИТ” ЕООД/, по отношение на размера на вземанията, както и номерата на фактурите
издадени по горецитирания договор и попадащи в обхвата на цесиите и особените залози. Към
настоящият момент в Община Видин не е постъпила такава информация, предвид на което не
може да бъде предприето погасяването на задължението, преди окончателното изясняване на
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създалата се ситуация. Въпросните средства ще бъдат използвани изцяло за погасяване на
просрочени задължения, което ще доведе до стабилизиране на общината и ще създаде условия
за успешно реализиране на 3-годишния оздравителен план. Безлихвеният заем ще даде
възможност на Община Видин да преструктурира приоритетите си и по този начин да излезе от
групата на общините с финансови затруднения.

Приложения:
1. Таблици за паричния поток на Община Видин за периода 2013 г. – 2019 г. и
събираемостта на данъчните приходи от ДНИ и ДПрС, на ТБО и др.местни такси от
Община Видин за периода 2015 г. – 2019 г.
/приложение №4/;
2. Таблица за финансовия ефект на плана за оздравяване на Община Видин за периода 2017
г. – 2019 г. /приложение №1/;
3. Таблица за прогнозно изменение на показателите по чл.130а от ЗПФ за периода 2017 г. –
2019 г. /приложение №2/;
4. Таблица с детайлна информация за разплащане на конкретни просрочени задължения по
контрагенти през 2017 г.;
5. Таблица с детайлна информация за разплащане на конкретни просрочени задължения по
контрагенти през 2018 г.;
6. Таблица на поетите ангажименти на Община Видин към 31.12.2016г.

Инж. ОГНЯН ЦЕНКОВ
Кмет на Община Видин

/п/
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