
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

 

ПРОТОКОЛ № 36 

от 04.08.2009 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 466 

 

 

ЗА : Приемане на действия и мерки за стабилизиране и оптимизиране 

на приходи и разходи по Бюджет 2009 на Община Враца 

 

О Б Щ И Н С К И Я Т     С Ъ В Е Т 

Р Е Ш И: 

 

 

 Приема действия и мерки за стабилизиране и оптимизиране на 

приходите и разходите по Бюджет 2009 на Община Враца. Същите остават 

в отворена състояние за допълване и актуализиране с цел успешното 

приключване на Бюджет 2009г за сведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                             /К.Шахов/    

              Вярно с оригинала:                   

                     Сп."Работа със съветниците":       

                  /Й. Стоянова/  

 

 

 

 



ДЕЙСТВИЯ И МЕРКИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА 

ПРИХОДИ И РАЗХОДИ  

ПО БЮДЖЕТ 2009 НА ОБЩИНА ВРАЦА 

 

Настоящите действие и мерки за стабилизиране и оптимизиране на приходната 

и разходната част по бюджета на Общината се разработват и изпълняват с цел да се 

осигури финансова стабилност в Община Враца и се даде възможност за успешно 

приключване на бюджетната година, а взетите мерки и действия да повишават и 

занапред успешното изпълнение на програмата за развитие на общината в дългосрочен 

аспект. 

Разработването на антикризисни мерки в Община Враца са предприети след 

приемането на ПМС № 156/17.06.2009 г. 

Същите са предшествани от: 

� заповед № 612/14.05.2009 г. на кмета на Община Враца за поемане на 

задължения за извършване на бюджетни разходи, касаещи строителни и строително-

ремонтни дейности, услуги, доставки и дейности, свързани с управление, стопанисване 

и разпореждане с вещи и общинско имущество; 

� заповед № 690/27.05.2009 г. за оптимиране на текущите разходи по 

бюджет 2009 с цел ефективно, икономично и законосъобразно изразходване на 

бюджетни средства, посрещане и своевременно разплащане на поетите разходи и 

недопускане натрупване на не разплатени разходи; 

� заповед № 692/27.05.2009 г. за предварителен контрол за 

законосъобразност и  оптимизиране разходите по бюджета на общината. 

След задълбочен анализ на приходите и разходите на предходната 2008 година, 

както и на изтичащото полугодие на 2009 г. следва да се вземат ефикасни мерки за 

прилагането на разработените по-долу антикризисни мерки с цел своевременно 

реагиране на икономическото състояние на държавата и в частност последствията, 

отразяващи се в първостепенния разпоредител Община Враца за прилагане на 

антикризисната програма. 

За целта ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни 

кредити и упоменатите лица в заповед № 138/28.01.2008 г. за утвърждаване на правила, 

регламентиращи отговорности при поемане на задължения и делегиране на права на 

служители, разработиха и предложиха краткосрочни и средносрочни превантивни 

мерки за финансово стабилизиране на общината. 

След приемане на антикризисните мерки и тяхното успешно прилагане 

второстепенните разпоредители от най-големия разпоредител с бюджетни кредити 

функция „Образование”, функция „Здравеопазване и социални дейности” и „Култура”, 

както и кметовете на населени места биха преодолели и биха смекчили негативните 

последствия от кризата. 

Отговорността за риска от финансова дестабилизация се носи от съответния 

разпоредител с бюджетни кредити. 

От посочените мерки се вижда степента на отговорно и професионално 

разглеждане на проблематиката, решения, свързани с възможността за икономия и 

успешно приключване на годината и всички действия на Общината в ежедневното й 

взаимодействие с Централни органи на управление, банкови и  кредитни институции. 

 

Основни мерки за повишаване събираемостта на приходите: 

1. Повишаване на изпълнението по приходната част на бюджета в частта 

„Местни приходи” – повишаване на събираемостта на администрираните приходи от 

общинската данъчна администрация, чрез:  



� изпращане на покани по АПК и ДОПК за доброволно изпълнение; 

� провеждане на срещи-разговори с представители на бизнеса и 

общинската администрация /кмет и органи по приходите/; 

� месечно оповестяване на длъжници с просрочени плащания, собственици 

на имоти и превозни средства в интернет страницата на Общината; 

� извършване на съвместни проверки с мобилни екипи от органи по 

приходите и полицаи на пътя, с връчване на искания за явяване за уточняване на факти 

и обстоятелства, имащи значение за облагане и плащане на местни данъци и такса 

битови отпадъци; 

� информационен обмен с КАТ, АВ, ДАИ и др. органи и институции; 

� отправяне на искане до нотариусите за предоставяне на седмична 

информация за изповядани сделки, облагаеми с местни данъци и такси; 

� участие в съвместни проверки с органи на приходите от ТДД – Враца в 

автокъщи; 

� проверки по извършване на патентни дейности в съответните обекти; 

� издаване на актове за установяване на задължения по ЗМДТ на задължени 

лица с недобори; 

� принудително събиране на стари вземания чрез: АДВ, Държавен съдебен 

изпълнител, частни съдебни изпълнители; 

� изготвяне и предоставяне за приемане на Наредба за ДМС; 

� изготвяне на седмични, месечни, тримесечни справки и анализи по 

изпълнението и съпоставка с предходни периоди; 

� актуализация на годишните планови разчети; 

� разработването на механизми на зависимост на данъчно задължените 

лица с ползване на услуги от Общинска администрация. 

2. Повишаване на изпълнението по приходната част на бюджета в частта на 

неданъчните приходи се предприемат следните мерки: 

� Да се преразгледат цените за общински недвижими имоти, за които има 

решения на Общински съвет - Враца и са обявявани за продажба чрез търг, но не са 

продадени тъй като не са се явили кандидати. Да се предложи общинския съвет да 

вземе решение за актуализация на първоначална тръжна цена на непродадените 

недвижими имоти частна общинска собственост. 

� Да се изготвят служебно ЧИ ПУП с цел обособяване на атрактивни УПИ 

със съответно застрояване, както и терени за учредяване право на строеж на сгради за 

стопанска/ търговска дейност и гаражи – в междублокови пространства и други терени, 

които не се използват. 

� Осъществяване на контрол по изпълнението на наемните договори за 

общински жилищни и нежилищни имоти, подготвяне на ежемесечни справки за 

нередовни наематели. 

� Прекратяване на наемните договори на нередовни наематели. 

� Предприемане на действия за събиране на дължими суми за наеми за 

жилищни и нежилищни имоти по съдебен ред. Завеждане на съдебни дела във връзка 

със събиране на дължими наеми 

� Извършване на процедури по принудително изземване на общински 

нежилищни имоти, които се ползват без правно основание. 

� Стриктен контрол на събирането на таксите за ползване на тротоари и 

летни тераси, чрез проверки на място на заявената и реално ползвана площ. 

 

Основни мерки за оптимизиране на разходите: 



1. На последваща сесия на общинския съвет за представяне на информация 

за изпълнение на бюджета, ще се предложат действия за приоритизиране на текущите 

разходи по програми и политики. 

2. Преустановяване поемането на нови задължения за текущи разходи, както 

и сключване на договори за дейности, които не са приоритетни и могат да бъдат 

отложени във времето. 

3. Оптимизиране на разходите по бюджета за местните дейности през 2009 

г., като се ограничат разходите до размера на фактическите постъпления от собствени 

приходи и получените трансфери от други бюджети, извънбюджетни сметки и 

фондове, с цел недопускане на натрупване на просрочени задължения. 

4. Преустановяване сключването на нови договори за консултантски услуги, 

с изключение на договори свързани с усвояване на средства по оперативни програми. 

5. Преустановяване назначаването на персонал на свободните длъжности, с 

изключение на длъжностите, определени за хора с трайни увреждания, както и на 

длъжностите, за които към датата на влизане в сила на ПМС № 156 от 2009 г. е обявен 

конкурс и длъжности по оперативни програми на ЕС. 

6. Преустановяване извършването на разходи за увеличаване на 

индивидуалните месечни работни заплати за сметка на реализирани икономии, и 

извършване на разходи за предметни и парични награди и допълнителни 

възнаграждения за сметката на икономии от средствата за заплати. 

7. Ограничаване до възможния минимум на финансиране от общинския 

бюджет на служебни командировки и специализации в чужбина, провеждане на 

изнесени семинари, заседания и други подобни прояви. 

8. Със заповед на кмета на Община Враца са въведени лимити за 

стационарни и мобилни телефони за обслужване текущата дейност на Общинска 

администрация. С нова заповед горецитираните лимити ще бъдат намалени с 20 %. 

9. Ограничаване разходите за ползване на служебни автомобили, разходите 

за командировки в страната, чрез определяне на лимити. 

10. Приоритетно погасяване на задължения към доставчици, с оглед 

недопускане начисление на лихви и неустойки по договорите. 

11. Текущ контрол на просрочените вземания, с цел недопускане 

настъпването на давностни срокове и невъзможност за събиране на вземанията. 

12. Наблюдение, следене и контрол при отчитане на измервателната 

апаратура за електроенергия, топлоенергия, вода, горива и фактуриране на разходите. 

Завеждане на дневници за отразяване показанията на измервателните уреди и същите 

да се засичат в присъствието на отговорните длъжностни лица, редовен контрол по 

изправността на контролните уреди. 

13. Провеждане на политика за повсеместно внедряване на енергоспестяващи 

уреди, въвеждане на автоматични системи за контрол на измервателните уреди. 

14. Контрол за спазване на бюджетната дисциплина и недопускане на 

непредвидени разходи и преразходи по първоначално приетия план. 

15. Контрол върху отчитането на подотчетните лица, с цел неотклоняване на 

бюджетни средства и замразяване на същите за продължителен период от време, в 

съответствие със сроковете определени в Счетоводната политика на общината. 

16. Недопускане на разходи над постъпленията по бюджета на съответния 

разпоредител. 

17. Контрол по спазване на приетите нормативи по оптимизиране на 

разходите. 

След публикация на ПМС № 156 от 17.06.2009 г. първостепенния 

разпоредител, със свое писмо уведоми всички второстепенни разпоредители и беше 



поискана информация за прилагане на постановлението и мерките, предприети от тях. 

Същата информация се намира в първостепенния разпоредител и ще бъде използвана за 

изготвяне на антикризисна програма за разглеждане и одобряване от общинския съвет. 

Формираната икономия от прилагане на мерките за ограничаване на разходите 

по бюджета на общината за 2009 г., ще бъде предложена за одобряване от Общинския 

съвет и след указания от Министерство на финансите използвана за успешното 

приключване на бюджетната година. 

 

 

 


