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Позиция на НСОРБ по тригодишната 

бюджетна прогноза 

 Двудневен срок за даване на становище 

 Част 4 „ОСНОВНИ ПОЛИТИКИ ЗА ПЕРИОДА 2015-

2017 Г.” - ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА 

 Възразяваме: Не са отразени мерките, 

одобрени от Съвета по децентрализация на 

държавното управление, относно качествена 

промяна в структурата на общинските 

данъчни приходи – обособяване на 

общински подоходен данък 
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Позиция на НСОРБ по тригодишната 

бюджетна прогноза 

 Част 5 „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 

ОБЩИНИТЕ И ФИСКАЛНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ.  

 

1.ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ  

 Подкрепяме проекта за подобряване механизмите 

за разпределение на изравнителната субсидия. 

 Предлагаме при непроменени собствени данъчни 

приходи тази субсидия да се завиши за 2015 г. от 

264 млн.лв. на минимум 290 млн.лв., а за 2016 г. 

от 275 млн.лв. на минимум 297 млн.лв. и за 2017 г. 

от 281 млн.лв. на минимум 300 млн.лв. 

   

 ” 
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Позиция на НСОРБ по тригодишната 

бюджетна прогноза 

 

 2.ОБЩА СУБСИДИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА 

ДЕЙНОСТИ 

 

 Предлагаме да се завиши за 2015 г. от 

2 063.3 млн.лв. на минимум 2 130.9 млн.лв., а 

за 2016 г. от 2 076.7 млн.лв. на минимум 

2 146.1 млн.лв. и за 2017 г. от 2 090.8 млн.лв. 

на минимум 2 160.2 млн.лв. 

 



5 

Позиция на НСОРБ по тригодишната 

бюджетна прогноза 

 3. КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ 

 3.1. Целева субсидия за изграждане  и основен 

ремонт на общински пътища 

 Предлагаме да се завиши за 2015 г. от 63 млн.лв. на минимум 

70 млн.лв., а за 2016 г. от 68 млн.лв. на минимум 75 млн.лв. и за 

2017 г. от 75 млн.лв. на минимум 80 млн.лв. 

  3.2.Целева субсидия за капиталови разходи по 

методика 

 Предлагаме да се завиши за 2015 г. от 68.8 млн.лв. на 

минимум 102.5 млн.лв., а за 2016 г. от 74.0 млн.лв. на минимум 

107 млн.лв. и за 2017 г. от 79.0 млн.лв. на минимум 112.0 

млн.лв. 
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Позиция на НСОРБ по тригодишната 

бюджетна прогноза 

 Част 6 „УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ 

ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ”  

 

 1. Посочените отчети по програмите до края на 2015 г. 

се нуждаят от реалистична ревизия.   

 Не е много обосновано да се посочва, че през 2015 г. 

ще бъдат завършени общински проекти, по които 

към момента няма сключени договори, като  частта 

„Околна среда”(проекти на общините Асеновград, Добрич, 

Плевен). Същото важи и за Северната скоростна тангента на 

София по ОПРР. 

 .   
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Позиция на НСОРБ по тригодишната 

бюджетна прогноза 

 Част 6 „УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ 

ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ” 

 

2. По проекта на финансираните мерки за програмния период 

2014-2020 г. по Програмата за развитие на селските райони 

се предвижда да се осъществят шест приоритета на ЕС за 

развитие на селските райони.  

 В проектът е пропуснат приоритет № 6 „Насърчаване на 

социалното приобщаване, намаляването на бедността и 

икономическото развитие в селските райони”. Заложеният 

първоначален бюджет за този приоритет е 630 млн.евро.  

 Настояваме  да се реализира  договорирането до края на 2017 

г. и да се разплати до края на 2022 г. 
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Позиция на НСОРБ по стандартите за 

делегирани дейности за 2015 г.  
ОБРАЗОВАНИЕ 

 Да се завишат средствата общо с 21 млн.лв.  
 Разчитаме, че ще бъдат предприети мерки и за осигуряване на 

целева подкрепа за малките и средни по размер училища чрез 

осигуряване на допълнителен финансов ресурс за тяхното 

функциониране. 

  Въвеждане на нови стандарти: 

 Да се въведе нов стандарт „Добавка за подпомагане 

храненето на 3 и 4 – годишните деца в целодневни 

групи в детска градина и обединено детско 

заведение”  - в размер на 85 лв. (допълнително 9.6 

млн.лв.) 
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Позиция на НСОРБ по стандартите за 

делегирани дейности за 2015 г.  
ОБРАЗОВАНИЕ 

 Увеличаване размера на съществуващи 

стандарти: 

  „Добавка за подпомагане храненето на децата в 

подготвителните групи и на учениците от I до IV клас” 

- от 72 лв. на 85 лв. (допълнително 4.9 млн.лв.)  

  „Добавка за извънкласни и извънучилищни 

дейности” - от 14 лв. на 20 лв. на ученик 

(допълнително 3.6 млн.лв.) 
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Позиция на НСОРБ по стандартите за 

делегирани дейности за 2015 г.  
ОБРАЗОВАНИЕ 

 Консолидиране на средствата на ниво община и 

повишаване размерите на „Добавката за подобряване 

материално-техническата база на училищата за ученик от 

дневна форма на обучение” – от 25 лв. на 30 лв. на ученик 

(допълнително около 2.9 млн.лв.) 

  Възразяваме срещу отпадането на добавката за 

подобряване на материалната база като отделен стандарт 

и включването й в общия стандарт.  

 

 Настояваме за запазване целевия характер на средствата и 

консолидирането им на ниво община. 
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Позиция на НСОРБ по стандартите за 

делегирани дейности за 2015 г. 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  

 Да се завишат средствата общо с 13.8 млн.лв. 

 Да се завишат спрямо 2014 г., стандартите за 

дейност „Детски ясли” и „Детски кухни” с 20%, а не 

както е в проекта с 15% (допълнително 9.5 млн.лв.) 

 Да се въведе нов стандарт „Здравен кабинет в 

специализираните институции за предоставяне на 

социални услуги” по чл. 26, ал.1, т.3 във връзка с 

чл.120 от Закона за здравето, за който са 

необходими 4.3 млн.лв.  
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Позиция на НСОРБ по стандартите за 

делегирани дейности за 2015 г.   
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ 

 

 Въвеждане на нов стандарт „приемна грижа“.  

 Въвеждане на стандарти за интегрирани 

услуги.  

 Да се заложат допълнително средстава, 

след разработване на стандартите 
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Позиция на НСОРБ по стандартите за 

делегирани дейности за 2015 г. ОБЩИ 

ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 

 

 Да се завишат за 2015 г. стандартите за 

заплати за държавата дейност „Общинска 

администрация” спрямо 2014 г. с 10 % (от 

217.2 млн.лв. на  239 млн. лв. или завишение с 21.8 

млн.лв.), вместо с предвидените в проекта 5%. 
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Позиция на НСОРБ по стандартите за 

делегирани дейности за 2015 г.   
ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ 

 

 Да се завишат единните разходни 

стандарти за 2015 г., спрямо 2014 г. 

минимум с 10% (допълнително 11 млн.лв., 

в т.ч.: 1.9 млн.лв. за музеи, 1.2 млн.лв. за 

библиотеки и 7.9 млн.лв. за читалища) 
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Вместо заключение: 

 

 Когато имаме повече 

предложения от общинските 

експерти,  

 сме по-аргументирани,  

 следователно и по-силни! 


