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

първото тримесечие показват следното: 

I. Показатели за финансова самостоятелност 

 През второто тримесечие на 2016 г. средният дял на приходите в общите постъпления за 

страната отчита повишение, като достига 44,52% спрямо 37,94% в края на март 2016 г. 

Към края на тримесечието броят общините отчитащи дял на приходите от общите 

постъпления по-висок от средния за страната се запазва на 38. 

 Средният за страната дял на покритие на разходите за местни дейности с приходи 

достига 108,88% спрямо 100,17% през първото тримесечие, като 57 общини постигат 

резултат над средното за страната (62 общини за Q1 на 2016 г.). 

 

II. Показатели за финансова устойчивост 

 Бюджетно салдо спрямо общите постъпления по отчет – средно за страната 15,47% 

(понижение от -7,43% спрямо в края на предходното тримесечие). Броят на общините 

отчитащи резултат над средния към юни 2016 г. намаля от 106 на 77 през настоящото 

тримесечие. 

 

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

субсидия - средно 51,58% (51,12% към март 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 –  

7,61% (7,50% в края на март 2016 г.). Броят на общините с показатели над средното към 

юни 2016 г. намалява от 86 до 76. 

 

 

III. Показатели за ефективност 

 Население на един общински служител – средната стойност на показателя спада от 296 

до 282, юни 2016 г. спрямо март 2016 г., а общините с показател над средната стойност и 

към двата периода са 51. 

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

се запазва относително постоянен на ниво от 48,30% (48,01% в края на предходното 

тримесечие, като броят на общините с показател над средните стойности са съответно – 

205 и 209. 

 

IV. Показатели за инвестиционна активност 

За периода средната стойност на показателя отчита минимално повишение. Към юни 2016 г. 

тя е 10,43%, спрямо 9,02% в края на март. Броят на общините, които имат дял на капиталовите 

разходи по-висок от средното за страната в края на второто тримесечие на 2016 г. е 82, при 62 

общини в края на предходния период. 

V. Други показатели за финансовото състояние на общините 

МФ наблюдава и други важни показатели от значение за финансовото състояние на 

общините: 



2 
 

 наличните в юни на 2016 г. задължения за разходи към размера на планираните разходи 

за 2016 г. на национално равнище достига 5,95% (6,01% към 31.03.2016 г.). Броят на 

общините превишаващи средните нива за страната намалява от 89 на 83. Към 30.06.2016 

г. в 35 общини в страната, по данни от оборотните им ведомости, наличните в края на 

полугодието за 2016 г. задължения за разходи по бюджета на общината към годишния 

размер на планираните разходи за 2016 г. в лева надвишава 15 на сто. 

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

към размера на планираните разходи за 2016 г. достига 42,16% на национално равнище 

(31,63% в края на март), по данни от оборотните ведомости на общините. Броят на 

общините превишаващи средните нива за страната намалява от 79 на 51. Към 30.06.2016 

г. в 29 общини в страната, по данни от оборотните им ведомости наличните в края на 

полугодието на 2016 г. поети ангажименти за разходи по бюджета на общината към 

годишния размер на планираните разходите за 2016 г. в лева надвишава 50 на сто. 

 Към 30.06.2016 г. в 58 общини в страната са отчетени просрочени задължения по 

бюджета на общината надвишаващи 5 на сто от планираните разходи за 2016 г. Броят на 

общините превишаващи средните нива за страната намалява от 78 на 71. 

 

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

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

средните нива за страната 

 

Общо 83 общини (31,3% от всички общини) отчитат ниво на този показател по-високото от 

националното, като най-значителните отклонения са в:  

ДOCПAT 98,22% 

HEДEЛИHO 82,82% 

БEЛOBO 70,98% 

CИMИTЛИ 57,50% 

БEЛOГPAДЧИK 53,60% 

 

През първото тримесечие на 2016 година броят на общините е 89, като най-големите 

отклонения са: 

ЧИПPOBЦИ 135,70% 

ДOCПAT 98,92% 

HEДEЛИHO 82,91% 

CИMИTЛИ 54,44% 

БEЛOГPAДЧИK 53,52% 

 

VII. Общини с налични към края на юни 2016 г. поети ангажименти за разходи по 

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

превишаващи средното равнище за страната: 

 

Общо 51 общини (19,2% от всички) превишават средните нива за страната по този 

показател:  

CMOЛЯH 178,56% 
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POДOПИ 177,77% 

HEДEЛИHO 132,75% 

CЛИBEH 122,90% 

KAPЛOBO 110,97% 

ДEBHЯ 106,72% 

ЧEПEЛAPE 97,46% 

 

През първото тримесечие на 2016 година броят на общините е 79, като с най-големи 

отклонения са: 

CMOЛЯH 188,65% 

POДOПИ 184,38% 

CЛИBEH 145,22% 

HEДEЛИHO 128,87% 

ДEBHЯ 111,05% 

KAPЛOBO 103,24% 

ЧEПEЛAPE 100,77% 
 

VIII. Общини с налични към края на юни 2016 г. просрочени задължения по бюджета 

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

средното равнище за страната:  

 

Към 30.06.2016 г. размерът на показателя на национално равнище се запасва 

относително постоянен – 3,49% (3,4% към края на март). Общо 71 общини (26,8% от общия 

брой) надхвърлят отчетеното за страната равнище: 

ДOCПAT 88,35% 

БEЛOBO 68,87% 

HEДEЛИHO 61,83% 

БEЛOГPAДЧИK 52,54% 

CИMИTЛИ 50,82% 
 

През първото тримесечие на 2016 година са 78 общини. С най-големи отклонения са: 

ДOCПAT 90,36% 

HEДEЛИHO 62,16% 

БEЛOГPAДЧИK 51,77% 

CИMИTЛИ 47,94% 

BEЛИHГPAД 43,79% 

Просрочени задължения 

Просрочените задължения на общините към 30.06.2016 г. са в размер на 197,2 млн. лв., в 

т.ч. по бюджета на общините 188,3 млн. лева.  

Просрочените задължения по бюджетите на общините са формирани от 150 общини (57% 

от общия брой общини). 20% от общините (или 54 броя) отчитат намаление с общо от 19,2 

млн.лв. на просрочените си задължения през второто тримесечие на 2016 г., спрямо същия 
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период на 2015 г. Около 40% от общините (или 104 броя) увеличават просрочените си 

задължения в рамките на една година с общо 60,1 млн. лв. Останалите 107 общини или 40% от 

общият им брой са без промяна в размера на просрочените си задължения, като при 105 от тях е 

отчетен нулев размер просрочия.  

В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 12,7 

млн.лв. или 6,8% от размера на просрочените задължения в бюджета.  

 

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

Област 

Юни 2016 г. Юни 2015 г. Изменение 

(в лева) (в лева) 
Юни 2016 г.-Юни 

2015 г. 

    (в лева) 

Благоевград 8 172 534 5 220 664 2 951 870 

Бургас 9 367 277 5 716 409 3 650 868 

Варна 11 208 840 3 684 163 7 524 677 

Велико 

Търново 
2 434 317 2 340 322 93 995 

Видин 13 766 400 13 538 397 228 003 

Враца 4 349 940 4 114 893 235 047 

Габрово 219 440 143 048 76 392 

Добрич 2 783 527 255 201 2 528 326 

Кърджали 14 913 283 14 409 530 503 753 

Кюстендил 6 010 234 5 305 903 704 331 

Ловеч 2 025 107 667 268 1 357 839 

Монтана 518 590 187 306 331 284 

Пазарджик 24 979 708 19 392 948 5 586 760 

Перник 18 734 766 11 562 914 7 171 852 

Плевен 806 754 474 830 331 924 

Пловдив 8 191 158 11 854 189 -3 663 031 

Разград 670 541 390 296 280 245 

Русе 2 428 375 1 594 572 833 803 

Силистра 4 911 383 3 812 254 1 099 129 

Сливен 17 786 455 14 684 838 3 101 617 

Смолян 20 117 454 13 013 504 7 103 950 

София - град 1 077 819 2 940 793 -1 862 974 

София 3 915 829 4 070 960 -155 131 

Стара Загора 2 517 723 3 483 472 -965 749 

Търговище 974 813 653 276 321 537 

Хасково 5 118 005 3 885 345 1 232 660 

Шумен 9 509 173 9 336 

Ямбол 262 908 2 052 260 856 

Общо 188 272 689 147 399 520 40 873 169 

 

В сметките за средства от Европейския съюз („СЕС“) и в другите сметки и дейности 
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просрочените задължения са 8,9 млн. лв. или 4,5% от общия размер на просрочията.  

Като цяло общо просрочените задължения на общините се увеличават с 43,2 млн. лв. края 

на юни 2016 г. спрямо края на юни 2015 г., а спрямо отчетените към първото тримесечие на 

2016 г. общият размер на просрочените задължения се запазва относително постоянен на ниво 

от около 197 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 

 

 

Общински дълг и общински гаранции към 30.06.2016 г. възлизат на 1 277.1 млн. лв., в 

т.ч 644.5 млн. лв. вътрешен (50,5 %) и 632,6 млн. лв. външен дълг (Дългът на Столична община 

формира 46,3 % от общия размер на дълга.). Спрямо първото тримесечие на 2016 г., размерът на 

общинския дълг и общинските гаранции намалява с 12,7 млн.лв. Намалението се дължи на 

намаление на размера на вътрешните заеми с 29,2 млн.лв. и на увеличение на размера външните 

заеми с 16,5 млн. лв. 

 


