




} Анализът на параметрите по изпълнението на бюджета на Община
Септември през последните години очерта редица проблеми и потвърди
необходимостта от предприемането на оздравителни действия – бюджетната
позиция на общината да бъде приведена в рамките на изискванията, съгласно
Закона за публичните финанси.

} С промените, които се въведоха в ЗПФ и с Решение № 345, взето с
Протокол №13 от извънредно заседание на общински съвет гр. Септември,
проведено на 16.06.2016 година, с генералната цел да се започне процедура
по финансовото оздравяване на Община Септември и възложи на кмета да
изготви план за оздравяване.

} Настоящият план е израз за ограничаване на негативните ефекти върху
бюджетната позиция и върху местната общност, като с настоящето
общинското ръководство на мандат 2015-2019 г. ще предложи възможности
за реализиране на допълнителни мерки в приходната и разходна част на
бюджета при съобразяване с рисковете за увеличаване на просрочените
задължения.

} Сериозен е проблемът с недостига за финансиране на поетите от
предходните мандати ангажименти и на задълженията за разходи.

} Целта е чрез оздравителни мерки да приложим варианти за оптимизиране
на разходите и генериране на достатъчно приходи към Община Септември, с
което да намалим очертаващият се недостиг.



С предложения план за оздравяване на община 
Септември, общинското ръководство цели:

} Подобряване на финансова стабилност и 
устойчивост на общината. 

} Намаляване на неразплатени просрочени 
задължения.

} Намаляване на наличните задължения за 
разходи по бюджета на общината.

} Увеличаване равнището на събираемост за 
данъка върху недвижимите имоти и данъка 
върху превозните средства. 



Оздравителният план на Община Септември 
е разработен на базата на:

} чл. 130а от Закона за публичните финанси
„Общини с финансови затруднения са
общини, за които са налице три или повече
от следните условия…..”

} Решение № 345, взето с Протокол №13 от
извънредно заседание на общински съвет
гр. Септември, проведено на 16.06.2016
година



Критерии по оценка на Министерство на финансите, по 
които община Септември попада в общини с финансови 

затруднения
I. Община с налични към края на 2015 г. задължения за

разходи по бюджета на общината, надвишаващи 15 на
сто от средногодишния размер на отчетените разходи
за последните четири години.

II. Община с налични към края на годината просрочени
задължения по бюджета на общината надвишаващи 5
на сто от отчетените за последната година разходи за
общината.

III. Община, чието осреднено 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.



} Бюджет на община Септември за 2015 година е в размер на
13 917 652 лв. Към 31.12.2015 г. общо приходите на общината са
изпълнени на 87,2 %, което представлява 12 137 383 лв .
Изпълнението на разходите е в размер 12 137 383 лв. – 87,2 %, в
т. ч. за делегирани държавни дейности 7 138 504 лв. и за местни
дейности 4 998 879 лв.

} Просрочени задължения към доставчици от години назад в
размер на 4 683 999 лв. към 31.12.2015 г., от тях за капиталови
разходи 3 682 474 лв., за които има подписани съдебни спогодби,
с поети финансови ангажименти в големи размери, без да е
отчетена реалната възможност за тяхното изпълнение.

} Общинския дълг към кредитни институции към 31.12.2015 г. е 
в размер на 2 517 644 лв.

} Задължения към РИОСВ – 330 295 лв.
} Задължения към доставчици и НАП на детски градини, училища и 

ОП “ПДУХПД” в размер на 445 442лв.
} Общ размер на поетите ангажименти от Община Септември към 

31.12.2015 г. е 1 595 532 лв.
} Общ размер на задълженията на Община Септември към 

31.12.2015 г. – 9 572 912 лв.



} Изключително тежкото финансово състояние на
общината към момента се дължи на натрупани и
неразплатени просрочени задължения към
доставчици от години назад , за които има
подписани съдебни спогодби, с поети финансови
ангажименти в големи размери, без да е отчетена
реалната възможност за тяхното изпълнение.



} С Решение на Общински съвет №
8/30.11.2015 г. и № 308/26.05.2016 г.
Общинското ръководство извърши
оптимизация на структурата в бюджетните
дейности и организации, с което не се
наруши обслужването на услугите в
общината. От извършената оптимизация на
структурата 10 но сто е намалял разхода за
работни заплати и осигуровки към тях
спрямо същия период на предходната
година.



} Общинското ръководство предприе мерки за повишаване събираемостта на приходите,
като на всички данъчно задължени лица са изпратени писма (съобщения) за дължимите от
тях данъци и такси. Тези, които не са направили плащания или пуснали искане за
разсрочване са подадени за събиране към Частен съдебен изпълнител.

} Към момента общинското ръководство има ясна визия и са предприети конкретни
действия за правилно и ефективно финансово управление на Община Септември, така че
да се генерират достатъчно приходи необходими за местна издръжка и подобряване на
цялостния облик и начин на живот в Община Септември изразяващи се в:

-Регистрация на община Септември като земеделски производител;

- Създаване на ново общинско звено от лесничеи с цел управление на горския фонд на
общината с цел генериране на допълнително приходи от тази дейност.

- Промяна предназначението на земеделски земи с цел обособяване на промишлени
/индустриални/ зони на територията на общината. Целта на тази мярка е да стимулират
инвеститорите, да се провокира интереса им, като чрез този пакет общината цели да
повиши, както постъпленията от местни данъци и такси, след като въпросните имоти бъдат
застроени с промишлени сгради. Това ще допринесе и за разкриване на работни места.

- Ще бъдат предприети и допълнителни мерки по контрола при отчитането на
концесионни и други такси, какъвто до момента не е съществувал.

- Ще се предприемат действия за повишаване стойностите на земите, които ще бъдат
включени в плана за продажба, като им се смени начина на трайно ползване от земеделски
в УПИ за индустриални и вилни зони.

- Предприети са действия за сключване на договори за обследване на язовирите на
територията на общината, с което се цели същите да се отдадат на концесия, от което
също общината ще генерира приходи както и ще гарантира надеждното им стопанисване.



С предложения план за оздравяване 
на община Септември, общинското 
ръководство цели:

} Подобряване на финансова 
стабилност на общината, чрез 
ползването на временен безлихвен 
заем от Централния бюджет
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