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Министерството на финансите публикува данните за финансовото състояние на общините  

 

Резултатите от направената оценка за края на третото тримесечие на 2016 г. спрямо края на 

второто тримесечие показват следното: 

I. Показатели за финансова самостоятелност 

 Към деветмесечието на 2016 г. средното равнище на дела на приходите в общите 

постъпления за страната (формирани от собствените приходи и трансфери) е 43,48% 

спрямо 44,52% към края на юни 2016 г. Към края на третото тримесечие броят на 

общините с дял на приходите от общите постъпления по-висок от средното равнище за 

страната е 42 общини (при 38 броя към 30.06.2016 г.). 

 Средното равнище на дела на покритие на разходите за местни дейности с приходи 

регистрира понижение до 95,59% към края на третото тримесечие при ниво от 108,88% 

към полугодието, като 67 общини постигат резултат над средното равнище за страната 

(при 57 общини към 30.06.2016 г.). 

II. Показатели за финансова устойчивост 

 Бюджетното салдо спрямо общите постъпления по отчет – средно за страната е 7,88% 

(налице е понижение от 7,59% спрямо равнището от 15,47% към края на предходното 

тримесечие). Броят на общините, отчитащи резултат над средното равнище за страната, 

към септември 2016 г. достига 98, при 77 броя към предходното тримесечие. 

 Размерът на дълга, като процент от планираните приходи и планираната изравнителна 

субсидия е средно 49,73% (при 51,58% към юни 2016 г.) и е на стабилни равнища, като 

погашенията на общините по дълга са съобразени с равнището на приходите и 

разходите по бюджетите им.  

 Делът на просрочените задължения от планираните приходи и планираната 

изравнителна субсидия на национално равнище се запазва относително постоянен –  

7,76% (при 7,61% в края на юни 2016 г.). Броят на общините с показатели над средното 

равнище за страната към септември 2016 г. е 77 (при 76 броя към предходното 

тримесечие). 

  

III. Показатели за ефективност 

 Население на един общински служител – средната стойност на показателя спада от 282 

за юни 2016 г. до 281 за септември 2016 г., а общините с показател над средната 

стойност са 49. 

 Дял на разходите за заплати и осигуровки в общите разходи – средният дял за страната 

отчита минимално намаление до ниво от 47,60% (при 48,30% в края на предходното 

тримесечие), като общините с показател над средните стойности са съответно 219 и 205 

броя. 

 

IV. Показатели за инвестиционна активност 

За периода средната стойност на показателя дял на капиталовите разходи в общите разходи 

отчита повишение. Към септември 2016 г. тя е 12,72% спрямо 10,43% в края на юни. Броят на 

общините, които имат дял на капиталовите разходи в общите разходи по-висок от средното 

равнище за страната в края на третото тримесечие на 2016 г., е 81, при 82 общини в края на 

предходния период. 

V. Други показатели за финансовото състояние на общините 

 

 наличните в края на септември 2016 г. задължения за разходи към размера на 

планираните разходи за 2016 г. на национално равнище достигат 5,77% (при 5,95% към 

30.06.2016 г.). Броят на общините, превишаващи средните нива за страната, е 83 и е на 
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нивото на този от предходното тримесечие. Към 30.09.2016 г. в 34 общини в страната по 

данни от оборотните им ведомости наличните в края на деветмесечието за 2016 г. 

задължения за разходи по бюджета на общината към годишния размер на планираните 

разходи за 2016 г. надвишава 15 на сто (при 35 общини в края на предходния период). 

 наличните в края на септември 2016 г. поети ангажименти за разходи по бюджета на 

общината към размера на планираните разходи за 2016 г. достигат 40,06% на 

национално равнище (при 42,16% в края на юни) по данни от оборотните ведомости на 

общините. Броят на общините, превишаващи средните нива за страната, нараства от 51 

на 64. Към 30.09.2016 г. в 36 общини в страната по данни от оборотните им ведомости 

наличните в края на септември 2016 г. поети ангажименти за разходи по бюджета на 

общината към годишния размер на планираните разходи за 2016 г. надвишава 50 на сто 

(при 29 общини в края на предходния период). 

 Към 30.09.2016 г. делът на просрочените задължения по бюджета от размера на 

планираните разходи за 2016 г. на национално равнище се запазва относително 

постоянен на ниво от 3,48% (при 3,49% към 30.06.2016 г.), като броят на общините, 

превишаващи средните нива за страната, също се запазва относително постоянен 70 бр. 

(при 71 към 30.06.2016 г.). Общините с просрочени задължения към края на 

деветмесечието, които надвишават 5 на сто от планираните разходи за 2016 г., са 61 бр. 

Към второто тримесечие са 58 бр. 

 общините с отрицателно бюджетно салдо към края на деветмесечието са 65 (за 

сравнение към 30.06.2016 г. са 50 бр. общини), като най-голям дефицит се отчита в 

следните общини:  

 

 

БAHCKO -5 455 218 лв. 

CЛИBEH -5 188 518 лв. 

CMOЛЯH -3 399 996 лв. 

MOMЧИЛГPAД -3 378 932 лв.  

ПOMOPИE -2 399 607 лв. 

KЬPДЖAЛИ -1 782 114 лв.  

 

 

 

VI. Общини с налични към края на септември 2016 г. задължения за разходи по 

бюджета на общината към размера на планираните разходи за 2016 г., 

надвишаващи средните нива за страната 

 

Общо 82 общини (31% от всички общини) отчитат ниво на този показател по-високо от 

националното, като най-значителните отклонения са в:  

ДOCПAT 97,27% 

БEЛOBO 71,63% 

HEДEЛИHO 71,30% 

CИMИTЛИ 54,31% 

БEЛOГPAДЧИK 52,52% 

ДИMOBO 48,43% 

 

През второто тримесечие на 2016 година броят на общините е 83, като най-големите 

отклонения са: 
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ДOCПAT 98,22% 

HEДEЛИHO 82,82% 

БEЛOBO 70,98% 

CИMИTЛИ 57,50% 

БEЛOГPAДЧИK 53,60% 

CTPУMЯHИ 47,03% 

 

VII. Общини с налични към края на деветмесечието поети ангажименти за разходи 

по бюджета на общината към размера на планираните разходи за 2016 г.  

Общо 64 общини (24% от всички) превишават средните нива за страната по този 

показател, като с най-значителните отклонения са в:  

POДOПИ 172,92% 

CMOЛЯH 149,23% 

ЧEПEЛAPE 137,55% 

HEДEЛИHO 114,15% 

HИKOПOЛ 106,97% 

CTAPA ЗAГOPA 97,55% 

 

През второто тримесечие на 2016 година броят на общините е 51, като с най-големи 

отклонения са: 

CMOЛЯH 178,56% 

POДOПИ 177,77% 

HEДEЛИHO 132,75% 

CЛИBEH 122,90% 

KAPЛOBO 110,97% 

ДEBHЯ 106,72% 
 

VIII. Общини с налични към 30.09.2016 г. просрочени задължения по бюджета на 

общината към размера на планираните разходи за 2016 г., превишаващи 

средното равнище за страната:  

Към 30.09.2016 г. размерът на показателя на национално равнище се запазва относително 

постоянен – 3,48% (3,49% към края на юни 2016 г.). Общо 70 общини (26% от общия брой) 

надхвърлят отчетеното за страната равнище, като с най-големи отклонения са общините: 

ДOCПAT 87,32% 

ДИMOBO 86,48% 

БEЛOBO 68,88% 

HEДEЛИHO 52,60% 

БEЛOГPAДЧИK 51,59% 

CИMИTЛИ 48,99% 
 

 

През второто тримесечие на 2016 година 71 общини надхвърлят средното за страната 

равнище по този показател. С най-големи отклонения са: 
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ДOCПAT 88,35% 

БEЛOBO 68,87% 

HEДEЛИHO 61,83% 

БEЛOГPAДЧИK 52,54% 

CИMИTЛИ 50,82% 

CTPУMЯHИ 44,05% 
 

Просрочени задължения 

Просрочените задължения на общините към 30.09.2016 г. са в размер на 206,3 млн. лв., в 

т.ч. по бюджета на общините 193,7 млн. лева.  

Просрочените задължения по бюджетите на общините са формирани от 148 общини 

(55,8% от общия брой общини). 22% от общините (или 58 общини) отчитат намаление с общо 

от 19,8 млн.лв. на просрочени задължения по бюджетите си през третото тримесечие на 2016 г., 

спрямо същия период на 2015 г. Около 38% от общините (или 100 общини) увеличават 

просрочените си задължения в рамките на една година с общо 59,6 млн. лв. Останалите 107 

общини или 40% от общия им брой са без промяна в размера на просрочените си задължения, 

като при 117 общини е отчетен нулев размер просрочените задължения в края на септември 

2016 г.  

В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 13,3 

млн.лв. или 6,9% от размера на просрочените задължения в бюджета.  

 

 

По области, размерът на просрочените задължения в бюджета е както следва: 

Област 

Септември 2016 г. Септември 2015 г. Изменение 

(в лева) (в лева) 
Септември 2016 г.- 

Септември 2015 г. 

    (в лева) 

Благоевград 7 958 050 4 543 495 3 414 555 

Бургас 9 915 274 5 882 242 4 033 032 

Варна 10 881 895 3 932 006 6 949 889 

Велико Търново 5 839 572 4 076 378 1 763 194 

Видин 15 569 377 14 134 003 1 435 374 

Враца 4 407 959 4 042 584 365 375 

Габрово 206 678 154 255 52 423 

Добрич 3 208 516 749 316 2 459 200 

Кърджали 15 904 386 13 930 176 1 974 210 

Кюстендил 6 258 861 6 464 997 -206 136 

Ловеч 3 041 316 667 268 2 374 048 

Монтана 2 118 773 433 239 1 685 534 

Пазарджик 27 038 931 20 925 713 6 113 218 

Перник 17 124 007 13 709 007 3 415 000 

Плевен 791 035 693 692 97 343 

Пловдив 8 175 999 9 124 790 -948 791 

Разград 1 144 042 684 778 459 264 
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Област 

Септември 2016 г. Септември 2015 г. Изменение 

(в лева) (в лева) 
Септември 2016 г.- 

Септември 2015 г. 

    (в лева) 

Русе 2 394 599 2 148 282 246 317 

Силистра 5 127 453 4 793 519 333 934 

Сливен 15 330 088 15 291 543 38 545 

Смолян 17 548 335 12 597 505 4 950 830 

София - град 1 337 027 2 114 616 -777 589 

София 3 570 997 4 232 844 -661 847 

Стара Загора 1 984 899 3 574 400 -1 589 501 

Търговище 1 162 994 531 698 631 296 

Хасково 5 477 516 4 397 234 1 080 282 

Шумен 173 173 0 

Ямбол 151 674 32 032 119 642 

Общо 193 670 426 153 861 785 39 808 641 

 

В сметките за средства от Европейския съюз („СЕС“) и в другите сметки и дейности 

просрочените задължения са 12,6 млн. лв. или 6,1% от общия размер на просрочията.  

Като цяло общо просрочените задължения на общините се увеличават с 35,7 млн. лв. в 

края на септември 2016 г. спрямо края на септември 2015 г., а спрямо отчетените към второто 

тримесечие на 2016 г. общият размер на просрочените задължения се увеличава с около 9,1 

млн. лв. 

 

 

Динамиката в размера на просрочените задължения е както следва: 

        / в млн. лв./ 

Към дата: Размер на 

просрочените 

задължения в 

бюджета 

Размер на 

просрочените 

задължения 

ОБЩО 

31.12.2015 г. 184,8 189,9 

31.03.2016 г. 183,6 197,4 

30.06.2016 г. 188,3 197,2 

30.09.2016 г. 193,7 206,3 

 
 

Общинският дълг и общинските гаранции към 30.09.2016 г. възлизат на 1 242.9 млн. лв., в 

т.ч 562,1 млн. лв. вътрешен (45,2 %) и 680,7 млн. лв. външен дълг (Дългът на Столична община 

формира 52,1 % от общия размер на дълга). Спрямо второто тримесечие на 2016 г., размерът на 

общинския дълг и общинските гаранции намалява с 36,6 млн.лв. Намалението се дължи на 

намаление на размера на вътрешните заеми с 84,7 млн.лв. и на увеличение на размера на 

външните заеми с 48,1 млн. лв. 

 


