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Abstract: Fiscal performance of municipalities represents a significant problem in public 

finances in Bulgaria. Data reveals that most Bulgarian municipalities generate major debt, 

arrears and respectively - a negative budget balance. This paper explores the options for 

defining factor dependencies between fiscal stability criteria, as set in the Public Finance Act, 

and additional financial indicators relating to the finances of municipalities. Two types of 

analyses are used to examine relevant dependencies – a correlation analysis to identify the 

similarity in the dynamics of the studied parameters and a regression analysis to derive 

statistically significant correlations. 
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Финансови фактори за фискална стабилност на общините 

в България 
 

д-р Стефан ПЕТРОВ 
УНСС 

 

 

Резюме: Фискалното представяне на общините се формира като съществен проблем 

в публичните финанси в България. Данните показват, че повечето български общини 

формират сериозни дългове, просрочени задължения и съответно отрицателно 

бюджетно салдо. В  статията се изследват възможностите за определяне на 

факторни зависимости между критерии за фискална стабилност определени в Закона 

за публичните финанси и допълнително финансови показатели, свързани с финансите 

на общините. За изследване на зависимостите е използван корелационен анализ за 

идентификация на сходство в динамиката на изследваните показатели и регресионен 

анализ за извеждане на статистически значими зависимости.  

 

JEL код: H76, H83 

 

Ключови думи: финансова стабилност, фискална устойчивост, общински финанси 
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Въведение  

 

Фискалната дисциплина в областта на публичните финанси обикновено се 

свързва със способността на публични институции да ограничават разходите свързани с 

изпълнение на възложените им функции, в рамките на разполагаемия бюджет. Наборът 

от административни, стопански и инвестиционни функции възложени по нормативен 

път на органите на местната власт е изключително широк, което се отразява както 

върху процеса на бюджетиране, така и при изпълнението на бюджетите на общините. 

Собствените приходи в тези бюджети съставляват относително малка част от 

необходимия финансов ресурс, в резултат на което общините се „дофинансират“ от 

централния бюджет. В този смисъл, фискалната стабилност на общините е пряко 

свързано с фискалните показатели на страната, тъй като липсата на дисциплина при 

разходването на общински средства, респективно води до необходимост от разходване 

на публични средства от държавата, за покриване на непланирани дефицити.  

Удачно е да се направи уточнението за това, че реализирането на каквито и да е 

анализи на резултатите за финансовото представяне на общините, базирани на данни да 

общинските бюджети, попадат в обхвата на някои ограничения. Така например, 

бюджетите не са представителни за цялостната финансова дейност на общините. Почти 

цялата инвестиционна дейност на местната власт се реализира и отразява в 

извънбюджетни сметки, свързани с отпуснато целево финансиране или получено по 

донорски програми (например от ЕС). Това ограничение трябва да се има предвид, 

особено в контекста на начините, по които функционира механизмът за финансово 

управление и контрол в общините при разходване на средства на проектен принцип. В 

допълнение към това, въпреки, че донорското финансиране не се отразява в общинския 

бюджет, получени финансови корекции от изпълнението на проекти с такова 

финансиране попада именно в бюджета. В повечето подобни случаи не е ясно дали тази 

корекция реално представлява фискален проблем със самия бюджетен процес и 

изпълнението на бюджета или е специфика на проекта.  

 

Общо състояние на общинските финанси  

 

Влезлият в сила през 2014 година Закон за публичните финанси (ЗПФ) създава 

определена рамка от показатели, чрез които да бъде наблюдавано финансовото и 

фискално представяне на определен кръг бюджетни организации, в т.ч. и на общините. 

Публично представените данни за величината на тези критерии за 2015 година са 
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свидетелство за това, че проблеми с фискалната дисциплина определено има. Дори и 

самият факт, че 58,43% от общините приключват финансовата година с отрицателно 

бюджетно салдо или 156 общини, е свидетелство за това
1
.  

Логично, възниква въпросът за това, по какъв начин следва да бъде организиран 

контролът по изпълнение на общинските финанси, за да се подобри фискалната 

дисциплина. Един базов подход, използван и в настоящото изследване, е да бъдат 

идентифицирани статистически значими взаимовръзки между отделните фактори и 

показателите за фискална дисциплина, което да даде възможност да се изследва 

наличието на факторна обусловеност. За основа на изследването са избрани показатели, 

за които е налична достоверна информация за всички общини в страната, като 

същевременно е на лице и възможна логическа взаимовръзка между тези показатели и 

фискалното представяне по общини.  

 

Показатели за оценка на финансовото състояние и фискалната стабилност  

 

Основната част от избраните показатели са представените и дефинирани в 

Закона за публичните финанси (в сила от 01.01.2014 г.), критерии за финансова 

устойчивост (чл.130а, ал.1. от Закона за публичните финанси). Тези критерии са 

формирани, като относителни тегла на показатели и стойности от общинските бюджети 

и/или натурални показатели за постигнат резултат. За някои от тях е преценено, че е по-

удачно да бъдат преобразувани в относителна величина спрямо населението в 

общината, за която се отнасят, доколкото показателя за население в общините се 

отличава драстично и прилагането на абсолютни стойности при емпиричния анализ би 

могло да доведе до съществени изкривявания на резултатите. По същата причина към 

набора от показатели са включени населението в отделните общини и делът на 

населението живеещо в градовете.   

Като показатели за оценка на фискалната дисциплина са използвани фискалните 

правила определени в ЗПФ (чл. 32, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси).  

Общият набор от показатели се отнася за всички общини в България и е представен 

както следва:  

 Население в общината и Дял на населението в градовете спрямо общото 

население в общината (%). Предвид факта, че основна част от задълженията и 

отговорностите на общините са свързани с предоставяне на административни 

                                                           
1
 Министерство на финансите, Финансови данни за общини по чл.130 г, ал.2 от ЗПФ-2015-Q12016, 2016г. 
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услуги и обслужване на населението, естествено възниква въпроса за това, дали 

броя на населението оказва влияние върху фискалните показатели. 

Същевременно се търси потвърждение и на хипотезата, че между общините с 

преобладаващо население в градски райони и останалите са на лице съществени 

различия, поне що се отнася до фискалните показатели. Данните използвани за 

целите на анализа, по тези показатели са за 2015 година от НСИ.  

 Дял на приходите от общите постъпления (%), Покритие на разходите за 

местни дейности с приходи (%) и Бюджетно салдо спрямо общите 

постъпления (%). Тези показатели спадат към набора показатели за финансова 

устойчивост наблюдавани от Министерство на финансите (МФ), съгласно 

чл.130а, ал.1
2
. от ЗПФ. Данните използвани за целите на анализа, по тези 

показатели са за 2015 година от МФ. 

 Дълг към планирани приходи и изравнителна субсидия (%) и Просрочени 

задължения към планирани приходи и изравнителна субсидия (%). Двата 

показателя дават възможност да се прецени, доколко фискалното представяне е 

свързано с процеса на планиране на общинските бюджети, както и в каква 

степен наличието на фискални проблеми се обуславя от процеса на механичното 

им „пренасяне“ в следващата бюджетна година. Второто, би било по-удачно да 

се изследва чрез анализ на данни от няколко последователни години, но 

публичното оповестяване на данни за финансите на общините е факт едва от 

датата на влизане в сила на ЗПФ, т.е. липсват достатъчно данни за предходни 

периоди. Данните използвани за целите на анализа, по тези показатели са за 

2015 година от МФ. 

 Население на един общински служител и Дял на разходите за заплати и 

осигуровки в общите разходи (%). Двата показателя за използвани в ЗПФ 

(чл.130а, ал.1. от Закона за публичните финанси), като показатели за 

ефективност на общинските финанси. Независимо от възможните уговорки 

относно коректността на броя общински служители
3
 използван в методиката на 

МФ за изчисляване на тези показатели, между тях и фискалната дисциплина 

                                                           
2
 Критерии за финансова устойчивост (чл.130а, ал.1. от Закона за публичните финанси). Формират се 

като относителни тегла на показатели и стойности от общинските бюджети и/или натурални показатели 

за постигнат резултат. 
3
 Броя общински служители не включва например привлечени експерти, които се разглеждат като 

доставчици на външни услуги.  
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биха могли да бъдат търсени зависимости. Данните използвани за целите на 

анализа, по тези показатели са за 2015 година от МФ. 

 Размер на разходите за заплати и осигуровки на един жител (лв.). 

Показателят е базиран на информация и данни на МФ за 2015 година, като 

данните за разходите за заплати и осигуровки от бюджета на общините са 

преобразувани спрямо данните за населението
4
.  

 Дял на капиталовите разходи в общите разходи. Показателят е считан за 

основен измерител на инвестиционната активност на общината, но не включва 

реализирани инвестиции с извънбюджетни средства и по различни донорски 

инициативи и програми. Предвид факта, че за получените извън бюджета 

инвестиционни субсидии МФ не публикува данни, а основната част от 

реализираните инвестиции в техническа инфраструктура или други обекти от 

общините се използват именно такива средства, е спорно до колко показателят 

може да отговори на амбициозното си наименование. Независимо от това, той е 

включен в изследваната група данни, за да се провери дали има връзка с 

фискалните критерии. Данните използвани за целите на анализа, по този 

показател са за 2015 година от МФ. 

 Общински приходи на глава от населението (лв.) и Общински разходи на 

глава от населението (лв.)
5
. И двата показателя за преобразувани в 

относителна величина спрямо броя население, доколкото се търси потвърждение 

за наличие на зависимост между броя население и абсолютната величина на 

приходите и разходите в общинските бюджети. Съвсем отделно е очакването за 

това, тези стойности да са свързани с фискалната дисциплина в общините. 

Данните за приходите и разходите в общинските бюджети използвани за целите 

на анализа са за 2015 година от МФ, а данните за населението за същата година 

са от НСИ. 

 Осреднена събираемост на местните данъци (%). Данните за изпълнение на 

общинските бюджети за 2015 година показват средна събираемост на данъците 

върху недвижимите имоти и данъците върху превозните средства съответно 

68,31% и 63,39%
6
. Ниската събираемост неминуемо се отразява като намаление 

на планираните приходи и би могла да бъде фактор влияещ върху фискалната 

                                                           
4
 Конкретните стойности на показателя за изследваните общини са изчислени от автора. 

5
 За целите на анализа „Общински приходи“ са дефинирани съгласно чл. 45, ал. 1, т. 1 от ЗПФ (без §46, 

§47 и §48), а "Общински разходи“ - съгласно чл. 45, ал. 1, т. 2 от ЗПФ (без §19). 
6
 Министерство на финансите, Финансови данни за общини по чл.130 г, ал.2 от ЗПФ-2015-Q12016, 2016г. 
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стабилност. Данните използвани за целите на анализа по този показател са за 

2015 година от МФ. 

 Размер на плащанията по дълга към средно-годишния размер на разходите 

на общината (%), Задължения за разходи към средно-годишния размер на 

разходите (%), Поети ангажименти за разходи към средно-годишния размер 

на разходите (%) и Просрочени задължения към отчетените за последната 

год. разходи (%)
7
, са показатели свързани с фискалната дисциплина

8
 на 

общините, които са посочени в ЗПФ. Данните използвани за целите на анализа, 

по тези показатели са за 2015 година от МФ. 

Методологията на анализ е последователно реализиране на:  

 Корелационен анализ на всяка двойка показатели, с цел идентифициране на 

статистически значима взаимовръзка. В резултат от анализа се идентифицират 

показатели, които имат динамика сходна с тази на критериите за фискална 

дисциплина, за всеки един от тези критерии по отделно (корелационен 

коефициент над .25)
9
.  

 Множествена линейна регресия на всеки един показател за фискална 

дисциплина (разглеждани като резултативен признак) и показателите, за които е 

                                                           
7
 Понятията за ангажимент за разход и задължение за разход са дефинирани в преходните и 

заключителни разпоредби на закона за публичните финанси: "Поети ангажименти за разходи" са клаузи 

на договори, разпоредби на нормативни и административни актове, които обвързват общината с бъдещи 

задължения за разходи с определима стойност, (не вкл. разходите за персонал, пенсии и приравнени на 

тях плащания, лихви по дълга, както и разходите за данъци и други публични държавни и общински 

вземания. и "Задължения за разходи" (не вкл. задълженията за разходи за персонал, пенсии и приравнени 

на тях плащания, лихви по дълга, за данъци и други публични държавни и общински вземания, 

провизиите за задължения съгласно счетоводното законодателство, приложимо за бюджетните 

организации, задълженията, които представляват дълг, както и поетите ангажименти за разходи). 
8
 Критериите за фискална дисциплина са обособени и разгледани самостоятелно, като тяхната дефиниция 

е направена в съответствие със законовата формулировка: Чл. 32 (1) от ЗПФ: Годишният размер на 

плащанията по общинския дълг за всяка община във всяка отделна година не може да надвишава 15 на 

сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните 

три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината. 

И Чл. 32 (2) от ЗПФ: (2) Номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински гаранции 

не може да надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по 

последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината. 
9
 P корелационен коефициент, който представя линейната зависимост между случайните величини X и Y, 

изчислена като нормална ковариация на две величини: 

)().(

),(

yVarxVar

yxCov


 
Като случайни величини в случая са използвани данните за всяка двойка изследвани показатели, за всяка 

отделна община в страната към 2015 година.  
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идентифицирана значима сходна динамика от корелационния анализ 

(разглеждани като фактор-признаците в регресионното уравнение)
10

.  

 

Резултати от корелационен анализ 

 

Резултатите от направения корелационен анализ са представени в Приложение, 

Таблица 1. Корелационни коефициенти за показателите за финансово представяне и 

фискална дисциплина на общините в България през 2015 година. За удобство на работа 

случаите, в които корелационния коефициент е над границата от .25, съответната 

клетка е маркирана в по-тъмен цвят. От получените стойности могат да бъдат 

направени следните изводи:  

 Фискалният критерий Размер на плащанията по дълга към средногодишния 

размер на разходите на общината (%) показва сходна динамика с показателите 

Дял на приходите от общите постъпления (%) и Дълг към планирани приходи и 

изравнителна субсидия (%).  

 Фискалният критерий Задължения за разходи към средногодишния размер на 

разходите (%) показва сходна динамика с показателите Просрочени задължения 

към планирани приходи и изравнителна субсидия (%), Поети ангажименти за 

разходи към средногод. размер на разходите (%) и Просрочени задължения към 

отчетените за последната год. разходи (%).  

 Фискалният критерий Поети ангажименти за разходи към средногодишния 

размер на разходите (%) показва сходна динамика с показателите Население на 

един общински служител и Задължения за разходи към средногодишен размер 

на разходите (%) 

 Фискалният критерий Просрочени задължения към отчетените за последната 

година разходи (%) показва сходна динамика с показателите Просрочени 

задължения към планирани приходи и изравнителна субсидия (%) и Задължения 

за разходи към средногодишен размер на разходите (%). 

В допълнение към получените резултати могат да бъдат отбелязани и някои 

наблюдения свързани с първоначалните очаквания при избора на показатели за анализ. 

Така например, не е на лице наличие на сходна динамика между броя на населението в 

                                                           

10
 niniii XaXaXaaY  ...22110 , където: Y резултативния признак в регресията (съответния 

показател за фискална дисциплина); Х представляват фактор-признаците в регресионното уравнение 

представени от показателите със сходна динамика от корелационния анализ; а1-an са коефициентите в 

регресионното уравнение; i – 265 общини, включени в извадката.  
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общините и показателите за фискална дисциплина. Очакването за това, че в „малките“ 

общини или в тези с преобладаващо „селско“ население спазването на фискалната 

дисциплина е затруднено не се потвърждава. Независимо от това, че съществува 

интуитивно очакване за формирането на дефицит предимно в общините с негативни 

фискални показатели, показателя за наличие на отрицателно бюджетно салдо не 

показва сходна динамика с нито един от разгледаните показатели, в т.ч. и фискални. 

 

Резултати от регресионен анализ 

 

За всеки един от фискалните критерии е реализирана множествена линейна 

регресия, като за фактор-признаци в регресионното уравнение са използвани 

показателите със сходна динамика от корелационния анализ. Резултатите от 

регресионния анализ са представени в Приложение
11

. Тъй като при анализа на 

получените резултати от четирите регресии могат да бъдат формулирани сходни 

наблюдения и изводи, удачно е изводите да бъдат представени общо, а не по отделни 

регресии.  

 На първо място, и при четирите регресионни уравнения статистическата им 

достоверност се потвърждава, като показателите за Significance F са близки до 0 

(виж. Таблица 2-5). И в четирите модела, вероятностният коефициент P-value е 

под стойността от ,05, което е свидетелство за статистически значима 

регресионна зависимост спрямо съответния резултативен признак за фискална 

дисциплина. Изключение представлява единствено връзката на показателя за 

просрочени задължения към планирани приходи и изравнителна субсидия 

спрямо задължения за разходи към средногодишния размер на разходите (виж 

Таблица 4). 

 Прави впечатление, че показателите за фискална дисциплина са зависими от 

показателите Дълг към планирани приходи и изравнителна субсидия (виж 

Таблица 2) и Просрочени задължения към планирани приходи и изравнителна 
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 Съответно в Таблица 2. Зависимост между размера на плащанията по дълга към средногодишния 

размер на разходите на общината (%) и показателите Дял на приходите от общите постъпления (%) и 

Дълг към планирани приходи и изравнителна субсидия (%); Таблица 3. Зависимост между задълженията 

за разходи към средногодишния размер на разходите (%) и показателите Просрочени задължения към 

планирани приходи и изравнителна субсидия (%), Поети ангажименти за разходи към средногод. размер 

на разходите (%) и Просрочени задължения към отчетените за последната год. разходи (%); Таблица 4. 

Зависимост между поетите ангажименти за разходи към средногодишния размер на разходите (%) и 

показателите Население на един общински служител и Задължения за разходи към средногод. размер на 

разходите (%); и Таблица 5. Зависимост между просрочени задължения към отчетените за последната 

година разходи (%) и показателите Просрочени задължения към планирани приходи и изравнителна 

субсидия (%) и Задължения за разходи към средногод. размер на разходите (%). 
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субсидия (виж Таблица 3 и 5). Фактически това означава, че в определена степен 

потенциалните проблеми със стойностите на фискалните показатели се 

предопределят още при изготвянето на бюджетите за следващата финансова 

година. Тъй като величината на приходите и субсидия обикновено се планират 

на основата на предходните бюджети и рядко са обект на съществени 

изменения, то на практика основен фактор, от който зависи фискалната 

стабилност на общината се явяват плащанията по дълга и просрочените 

задължения. От една страна това означава, че общинските бюджети са силно 

зависими от натрупването на дългове, т.е. наличие на плащания по стари 

дългове са рискова характеристика за изпълнението на бюджета през годината. 

От друга, формирането на просрочени задължения, по същество има ролята на 

дълг, който се пренася от годината на възникване в следващата и води до 

нарастване на плащанията по дълга, като цяло. И ако за плащанията по дълга 

могат да се въведат определени лимити (каквито в ЗПФ на практика има) и 

могат да бъдат адекватно планирани в бюджета, то за просрочените задължения 

това не е така. Общият извод, който може да се направи е, че фискалната 

стабилност може да бъде подобрена при подобряване процеса на планиране на 

дълговите плащания, и то още в периода на изготвяне на общинските бюджети.  

 На лице е регресионна зависимост между фискалната стабилност и показателите 

за ефективност, представени от показателя население на един общински 

служител (виж Таблица 4). Общият извод, който може да се направи е, че 

фискалната стабилност на общините е не толкова свързана с броя на 

населението (като се има предвид резултата от направения корелационен 

анализ), колкото с броя на общинските служители. От една страна, сериозна част 

от разходите на общината за местни дейности е свързана именно с разходи за 

заплати и осигуровки на служители. По този начин „разширено“ щатно 

разписание може да се яви и като фактор на увеличени разходи, като цяло. От 

друга, относителния брой на населението обслужвано от един служител се 

определя и от спецификата на функциите, които общините следва да изпълняват 

по закон. Тези функции обаче, са еднакви за всички общини, което води до 

логичния извод, че е добре да се направят допълнителни анализи за факторна 

обусловеност и взаимовръзка между населението на общините, основните им 

изпълнявани функции, предоставяни административни услуги и брой на 

служителите. Въпросът за това каква е логическата, статистическата, а от там и 
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финансовата връзка между тези показатели биха могли да обяснят по-ясно 

формирането на показателите за фискална стабилност, а оттам и да подпомогнат 

оптимизирането на управленските процеси в посока на подобряване на 

фискалното представяне на общините.  

 Интересна е връзката на показателя за дял на приходите от общите постъпления 

(виж Таблица 2) с фискалните критерии. Очевидно и статистически достоверно е 

това, че изпълнението на приходната част от бюджета на общината създава 

предпоставки за безпроблемното реализиране на заложените разходи. Тоест, при 

неизпълнение на приходите и предварително оптимизиране на разходите в 

бюджетите е нормално да възникнат дефицити (над 58% от общините за 2015 

година
12

), независимо дали те се проявят под формата на дълг, просрочени 

задължения или друго. На този фон, ниската събираемост на собствените 

данъчни приходи (средно 65,86% за 2015 година
13

) свидетелства за това, че 

определено не се полагат достатъчно усилия за постигане на стабилна фискална 

среда при управление на общинските финанси. При това, масовата практика е 

недоборите от предходни години да не се включват като очаквани приходи през 

следващата, което фактически води до натрупването им от година за година. 

Реално, финансовият прочит на тази зависимост може да се интерпретира и в 

положителна посока, тъй като по този начин се формират значителни взимания 

на общината, от предходни години, събирането на които би могло да осигури 

финансов буфер при евентуална фискална нестабилност в държавата и периоди 

от време, в които субсидията от централния бюджет може да бъде намалена или 

забавена. Фискалната интерпретация, обаче е силно негативна, тъй като това 

означава, че общините като цяло не са особено стриктни към събирането на 

собствените си приходи, което е нормално да доведе до проблеми с фискалните 

критерии.  

 Не на последно място, съществува сериозна зависимост между отделните 

фискални критерии, включени в аналитичната и регулативна рамка на ЗПФ. На 

лице са сериозни факторни зависимости между показателите Задължения за 

разходи към средногодишен размер на разходите, Поети ангажименти за 

разходи към средногодишен размер на разходите и Просрочени задължения към 

отчетените за последната год. разходи (виж Таблица 3-5). Показателите създават  

                                                           
12 Министерство на финансите, Финансови данни за общини по чл.130 г, ал.2 от ЗПФ-2015-Q12016, 2016г. 
13 Министерство на финансите, Финансови данни за общини по чл.130 г, ал.2 от ЗПФ-2015-Q12016, 2016г. 
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набор от взаимосвързани критерии за фискална стабилност на общината, като за 

всеки един от тях е определена референтна критична стойност
14

. Интересно би 

било задълбочаването на анализа в посока проверка за оптималност на 

поставените критични стойности. Така например, при използване на 

регресионното уравнение за изчисляване величината на показателя Просрочени 

задължения към отчетените за последната година разходи
15

, се получава 

стойност от .075134897, което е над величината на допустимата стойност на 

критерия от .05 съгласно ЗПФ. От една страна нарушаването на един фискален 

критерий не представлява сериозен проблем (съгласно изискванията на ЗПФ), но 

от друга, силната обвързаност между критериите би могла да бъде сериозен 

сигнал за задълбочаване на фискалните затруднения през следващия бюджетен 

период.  

Както се вижда от направените изводи, изпълнението на изискванията за фискална 

дисциплина може да се възприема като функционално свързано с финансовото 

представяне на общините и бюджетното им изпълнение. Това означава, че наборът от 

инструменти на финансовото управление с помощта на които могат да бъдат подобрени 

фискалните показатели на общините е достатъчно широк. Същественият въпрос, обаче 

е свързан по-скоро с това, дали е необходимо изменение в привила за оперативен и 

мониторингов контрол върху общинските финанси или проблемите са свързани с 

липсата на реални последици от тяхното неспазване. Влошените финансови и фискални 

показатели на общините не са изключение, а нормално състояние на системата. В този 

смисъл, ако нарушаването на възприетите правила за финансово управление и контрол 

не води до достатъчно сериозни последици, би било спорно дали определянето на по-

различни целеви величини на тези показатели ще има каквото и да е значение.  

 

Изводи и препоръки 

 

Направените изводи могат да послужат за формиране на насоки за бъдещи 

изследвания, както и за реализиране на фактическа политика по отношение 

подобряване фискалното представяне на общините. В същото време на лице са 

зависимости, които не могат да бъдат пренебрегнати и които повдигат сериозни 

въпроси за ефективността на управление на общинските финанси като цяло. Вероятно е 
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 Виж Чл. 32 (1) от ЗПФ. 
15

 В регресионното уравнение на отделните фактори (Х1 и Х2) се присвоят техните максимални прагове, а 

коефициентите (a0, a1 и a2) величините получени стойности на Coefficients от Таблица 5. 
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подходящо към настоящата проблематика да бъде съсредоточено по-сериозно 

внимание както от страна на научните среди, така и от страна на политическите 

оператори, като един от основните фактори за това, наличие на официална и публична 

информация за финансовите и фискални показатели на общините, вече е на лице. В 

този смисъл публичното оповестяване дори и на по-широк спектър от финансовите 

резултати от работата на общините в България, би могъл да допринесе не само за 

подобряване обществения контрол, но и за реално подобряване на тяхното финансово и 

фискално представяне.  
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 Таблица 1. Корелационни 

коефициенти за показателите за 

финансово представяне и фискална 

дисциплина на общините в България 

през 2015 година. 

Население 

Дял на 

населението в 

градовете (%) 

Дял на 

приходите от 

общите 

постъпления 

(%) 

Покритие на 

разходите за 

местни 

дейности с  

приходи (%) 

Бюджетно 

салдо спрямо 

общите 

постъпления 

(%) 

Дълг към 

планирани 

приходи и 

изравнителна 

субсидия (%) 

Просрочени 

задължения към 

планирани 

приходи и 

изравнителна 

субсидия (%) 

Население 

на един 

общински 

служител 

Дял на 

разходите за 

заплати и 

осигуровки в 

общите разходи 

(%) 

Население 1,000000                 

Дял на населението в градовете (%) 0,248301 1,000000               

Дял на приходите от общите постъпления (%) 0,191504 0,259925 1,000000             
Покритие на разходите за местни дейности с  

приходи (%) 0,196816 0,301742 0,763635 1,000000           
Бюджетно салдо спрямо общите постъпления 

(%) -0,021892 -0,024150 -0,111735 0,075300 1,000000         
Дълг към планирани приходи и изравнителна 

субсидия (%) 0,139876 0,198501 0,139861 0,120220 -0,008186 1,000000       
Просрочени задължения към планирани приходи 

и изравнителна субсидия (%) -0,036717 0,032371 -0,142420 -0,146059 -0,017892 0,105937 1,000000     

Население на един общински служител 0,407502 0,438416 0,294675 0,409359 -0,076328 0,209183 -0,023996 1,000000   
Дял на разходите за заплати и осигуровки в 

общите разходи (%) -0,115178 0,009201 -0,457830 -0,017125 0,189915 0,060964 0,014378 0,053706 1,000000 
Размер на разходите за заплати и осигуровки на 

един жител (лв.) -0,039946 0,077750 0,123154 0,092421 -0,018117 -0,020412 -0,042095 0,166981 -0,049589 

Дял на капиталовите разходи в общите разходи -0,058376 -0,232267 0,080248 -0,327909 -0,211122 -0,158401 -0,067187 -0,263630 -0,738405 

Общински приходи на глава от населението (лв.) -0,018436 0,089502 0,260265 0,183765 -0,021226 -0,013712 -0,053909 0,172656 -0,149038 

Общински разходи на глава от населението (лв.) -0,035807 0,075124 0,164499 0,101358 -0,030752 -0,022420 -0,045442 0,159156 -0,116931 

Осреднена събираемост на местните данъци (%) 0,058913 0,229303 0,312934 0,257031 -0,063794 0,161266 -0,071111 0,219492 -0,143203 
Размер на плащанията по дълга към средногод. 

Размер на разходите на общината (%) 0,176799 0,239179 0,271096 0,225412 -0,041714 0,936531 0,100900 0,241936 0,009867 
Задължения за разходи към средногод. размер на 

разходите (%) 0,016686 0,027949 -0,026536 -0,064152 -0,011342 0,112464 0,800353 0,040458 -0,075836 
Поети ангажименти за разходи към средногод. 

размер на разходите (%) 0,064025 0,187074 0,151308 0,120367 -0,053052 0,075149 0,178435 0,333566 -0,189680 
Просрочени задължения към отчетените за 

последната год. разходи (%) -0,032054 0,056282 -0,031499 -0,027153 -0,007904 0,130074 0,915105 0,023426 -0,000398 
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 Таблица 1. Корелационни 

коефициенти за показателите за 

финансово представяне и фискална 

дисциплина на общините в България 

през 2015 година (продължение). 

Размер на 

разходите за 

заплати и 

осигуровки 

на един 

жител (лв.) 

Дял на 

капиталовит

е разходи в 

общите 

разходи 

Общински 

приходи на 

глава от 

населението 

(лв.) 

Общински 

разходи на 

глава от 

населението 

(лв.) 

Осреднена 

събираемост 

на местните 

данъци (%) 

Размер на 

плащанията по 

дълга към 

средногод. Размер 

на разходите на 

общината (%) 

Задължения за 

разходи към 

средногод. 

размер на 

разходите (%) 

Поети 

ангажименти за 

разходи към 

средногод. 

размер на 

разходите (%) 

Просрочени 

задължения към 

отчетените за 

последната год. 

разходи (%) 

Население                   

Дял на населението в градовете (%)                   

Дял на приходите от общите постъпления (%)                   
Покритие на разходите за местни дейности с  

приходи (%)                   

Бюджетно салдо спрямо общите постъпления (%)                   
Дълг към планирани приходи и изравнителна 

субсидия (%)                   
Просрочени задължения към планирани приходи и 

изравнителна субсидия (%)                   

Население на един общински служител                   
Дял на разходите за заплати и осигуровки в 

общите разходи (%)                   
Размер на разходите за заплати и осигуровки на 

един жител (лв.) 1,000000                 

Дял на капиталовите разходи в общите разходи 0,038426 1,000000               

Общински приходи на глава от населението (лв.) 0,977507 0,098371 1,000000             

Общински разходи на глава от населението (лв.) 0,995034 0,094947 0,987690 1,000000           

Осреднена събираемост на местните данъци (%) 0,043452 0,037317 0,077226 0,054915 1,000000         
Размер на плащанията по дълга към средногод. 

Размер на разходите на общината (%) -0,014474 -0,171915 0,006632 -0,012851 0,189681 1,000000       
Задължения за разходи към средногод. размер на 

разходите (%) -0,038962 0,010090 -0,039605 -0,037812 0,011122 0,150728 1,000000     
Поети ангажименти за разходи към средногод. 

размер на разходите (%) 0,043555 0,052011 0,056569 0,057753 0,058554 0,128395 0,250531 1,000000   
Просрочени задължения към отчетените за 

последната год. разходи (%) -0,040902 -0,091659 -0,043180 -0,043284 -0,024915 0,193320 0,845585 0,233012 1,000000 
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Таблица 2. Зависимост между размера на плащанията по дълга към средногодишния размер на разходите на общината (%) и 

показателите Дял на приходите от общите постъпления (%) и Дълг към планирани приходи и изравнителна субсидия (%) 

SUMMARY OUTPUT 

        
Regression Statistics 

       
Multiple R 0,947160312 

       R Square 0,897112657 

       Adjusted R Square 0,896327257 

       Standard Error 0,071951635 

       Observations 265 

       
ANOVA 

        
  df SS MS F Significance F 

   
Regression 2 11,82681101 5,913405506 1142,237268 4,1631E-130 

   Residual 262 1,356383901 0,005177038 

     Total 264 13,18319491       

   

         
  Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0% 

Intercept -0,069362047 0,011027495 -6,289918977 1,32452E-09 -0,091075843 -0,047648252 -0,091075843 -0,047648252 

Дял на приходите от 

общите постъпления (%) 0,243803559 0,034143455 7,140564978 9,15649E-12 0,176573057 0,31103406 0,176573057 0,31103406 

Дълг към планирани 

приходи и изравнителна 

субсидия (%) 0,448696599 0,0097976 45,79658071 4,7858E-127 0,429404539 0,467988659 0,429404539 0,467988659 
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Таблица 3. Зависимост между задълженията за разходи към средногодишния размер на разходите (%) и показателите 

Просрочени задължения към планирани приходи и изравнителна субсидия (%), Поети ангажименти за разходи към средногод. 

размер на разходите (%) и Просрочени задължения към отчетените за последната год. разходи (%) 

SUMMARY OUTPUT 

       Regression Statistics 

       Multiple R 0,850343713 

       R Square 0,723084431 

       Adjusted R Square 0,719901493 

       Standard Error 0,073522888 

       Observations 265 

       ANOVA 

          df SS MS F Significance F 

   Regression 3 3,684064804 1,228021601 227,1751844 1,8538E-72 

   Residual 261 1,410865534 0,005405615 

     Total 264 5,094930338       

   

           Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0% 

Intercept 0,020883049 0,006221453 3,356619452 0,000906485 0,008632419 0,033133678 0,008632419 0,033133678 

Просрочени задължения 

към планирани приходи и 

изравнителна субсидия 

(%) 0,103040813 0,04726038 2,180278988 0,030130281 0,009980649 0,196100977 0,009980649 0,196100977 

Поети ангажименти за 

разходи към средногод. 

размер на разходите (%) 0,028201575 0,015034637 1,875773554 0,061802552 -0,00140305 0,057806199 -0,00140305 0,057806199 

Просрочени задължения 

към отчетените за 

последната год. разходи 

(%) 0,906682022 0,111201175 8,153529167 1,4899E-14 0,687716375 1,125647668 0,687716375 1,125647668 
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Таблица 4. Зависимост между поетите ангажименти за разходи към средногодишния размер на разходите (%) и показателите 

Население на един общински служител и Задължения за разходи към средногод. размер на разходите (%) 

SUMMARY OUTPUT 

       Regression Statistics 

       Multiple R 0,409322255 

       R Square 0,167544709 

       Adjusted R Square 0,161190088 

       Standard Error 0,284575914 

       Observations 265 

       ANOVA 

          df SS MS F Significance F 

   Regression 2 4,270388321 2,13519416 26,36580857 3,69216E-11 

   Residual 262 21,2176641 0,080983451 

     Total 264 25,48805242       

   

           Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0% 

Intercept 0,085747915 0,032012943 2,678538964 0,007862055 0,022712519 0,148783311 0,022712519 0,148783311 

Население на един общински 

служител 0,000680553 0,00011851 5,742574595 2,57714E-08 0,000447199 0,000913906 0,000447199 0,000913906 

Задължения за разходи към 

средногод. размер на 

разходите (%) 0,531037219 0,126178322 4,208624839 3,53322E-05 0,282584569 0,779489869 0,282584569 0,779489869 
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Таблица 5. Зависимост между просрочени задължения към отчетените за последната година разходи (%) и показателите 

Просрочени задължения към планирани приходи и изравнителна субсидия (%) и Задължения за разходи към средногод. размер на 

разходите (%) 

SUMMARY OUTPUT 

        Regression Statistics 

       Multiple R 0,845585234 

       R Square 0,715014388 

       Adjusted R Square 0,713930793 

       Standard Error 0,054830433 

       Observations 265 

       ANOVA 

          df SS MS F Significance F 

   Regression 1 1,983768312 1,983768312 659,8536083 1,18292E-73 

   Residual 263 0,790676992 0,003006376 

     Total 264 2,774445303       

   

           Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0% 

Intercept -0,003336554 0,003969193 -0,840612656 0,401328546 -0,011151994 0,004478886 -0,011151994 0,004478886 

Задължения за разходи към 

средногод. размер на 

разходите (%) 0,62398816 0,0242914 25,68761586 1,18292E-73 0,576157786 0,671818534 0,576157786 0,671818534 


