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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Това ръководство има за цел да разкрие ключовите, същностни въпроси на общинския 

бюджет, като инструмент за провеждане на местна политика. То не поставя фокуса върху 

техническите проблеми на бюджетния процес.  Ръководството е насочено към 

представителите на структурите на гражданското общество на местно ниво, към 

заинтересованите граждани, които имат интерес да изразят своята позиция в отделните 

етапи на бюджетния процес.  

Законодателят в България е приел, че „Общинският бюджет е публичен и се контролира от 

местната общност по ред, определен от общинския съвет и от определените със закон 

компетентни органи“  (чл. 47 от Закона за публичните финанси). За да може да се упражнява 

определеният в закона контрол, следва да има налице редица предпоставки, като 

основната е, тези, които следва да упражняват този контрол трябва да притежават базисни 

знания за общинския бюджет и бюджетният процес, като цяло. Без наличието на 

достатъчно познания за това какви са функциите на един бюджет, как се съставя, приема и 

отчита те не биха могли да изпълнят качествено своите отговорности. Опитът през 

изминалите години показва, че въпреки наличието на законови изисквания за въвличането 

на гражданите в бюджетния процес на местно ниво, в много общини това се случва 

формално, участието не е достатъчно ефективно, мотивацията за участие е ниска. Целта на 

ръководството е да даде базисни познания на структурите на гражданското общество (СГО) 

и на отделните граждани за бюджетния процес на общинско ниво, за да могат да участват 

информирано, отговорно и ефективно в него. 

Това ръководство може да бъде полезно и на общинските ръководители, показвайки им 

важността на ролята на гражданското общество в процеса на определяне на политиките за 

местно развитие. Това са онези ръководители, които играят важна роля в разработването, 

приемането и отчитането на бюджета, които са отговорни пред гражданите и които, сред 

множеството приоритети, политически пречки и безкрайните изисквания за подкрепа и 

услуги, трябва да вземат решения в интерес на местните общности.   
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Независимо, че законите поставят определени изисквания по отношение на бюджета, 

колкото повече хората, не само отговорни за   неговото изготвяне и изпълнение, 

разширяват своите познания, толкова повече те ще могат да насочват бюджетната дейност 

в интерес на териториалната общност. 

За да могат гражданите да упражняват ефективен контрол върху публичните разходи те 

трябва да бъдат въвлечени в бюджетният процес още в началото на бюджетния цикъл. Този 

материал цели да покаже, къде е мястото на гражданите и гражданските организации в 

бюджетния процес, преди „публичните“ пари да бъдат похарчени и да им позволи 

превантивна „намеса“ в процеса на разходване на обществените блага. 
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II. БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТЕН ЦИКЪЛ  И ОБЩИНСКА ФИНАНСОВА 

ПОЛИТИКА  
 

Общинският бюджет е основният финансов инструмент и документ на политиката на 

общината за разрешаване на текущи потребности и създаване на условия за реализиране 

на дългосрочни цели. Чрез бюджета и управлението на извънбюджетните фондове, се 

реализират инициативи, за постигане на стратегически цели и визията на общината. 

Бюджетът на бюджетната организация е годишен финансов план, който се съставя, приема, 

променя, изпълнява и отчита съгласно закона за публичните финанси (чл.5 от Закона за 

публичните финанси). Бюджетът е самостоятелна финансова сметка за приходите и 

разходите на общината за една бюджетна година, която в България съвпада с календарната 

година. 

Нормативната основа за съставянето на общинския бюджет е създадена със: 

▪ Закона за публичните финанси;  

▪ Закона за държавния бюджет и ПМС за неговото изпълнение; 

▪ Закона за общинския дълг; 

▪ Единна бюджетна класификация (утвърждавана от Министъра на финансите); 

▪ Други закони и подзаконови нормативни актове, които имат пряко или 

непряко отражение за съставянето на общинския бюджет. 

Отправна точка за управлението на общинския бюджетен процес е общинската финансова 

политика, която трябва да: 

▪ определя по ясен и разписан начин ролята на отделните заинтересовани 

страни в провеждането на бюджетната политика; 

▪ мястото на обществения контрол и обратната връзка към реализацията на 

финансовата политика; 

▪ вид, обхват и организация на публичните услуги, предлагани от общината; 

▪ вид и обхват на приходите за обезпечаване на обема и качеството на 

услугите; 
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▪ привеждане в съответствие (балансиране) на разходите, необходими за 

предоставяните услуги с равнището на приходоизточниците. 

Общинската финансова политика е тази, която трайно обвързва годишните бюджетни 

цикли и средносрочните цели в развитието на общината. 

Общинската финансова политика са принципите и правилата, които общината съзнателно 

приема да спазва за постигане на целите си. 

В общият случай, финансовата политика на общината се определя в местна Наредба. Това 

е Наредбата по чл. 82. (1)  от ЗПФ, където се казва, че „Общинският съвет приема наредба 

за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет, разработена при спазване на принципите, правилата и процедурите по този закон. 

С наредбата може да се определи бюджетът на общината да се съставя, приема, изпълнява 

и отчита и в програмен формат“. 

Бюджетният цикъл обикновено има четири етапа: 

▪ Формулиране на бюджета - когато бюджетният план се съставя от изпълнителната 

власт на местно ниво; 

▪ Приемане - когато бюджетният план може да бъде обсъждан, изменян и одобрен 

от органа на местно самоуправление – Общинския съвет; 

▪ Изпълнение -  когато политиките на бюджета се осъществяват от местното 

„правителство“; и  

▪ Отчитане, одит и оценка - когато действителните разходи на бюджета са отчетени и 

оценени за ефективност. 

Всеки от тези етапи създава различни възможности за участие на НПО.  

Кратко описание на тези възможности са представени по-нататък в Наръчника. 
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III. БЮДЖЕТЪТ – ИНСТРУМЕНТ НА ПОЛИТИКATA ЗА МЕСТНО 

РАЗВИТИЕ 
 

Бюджетът кодифицира планираните и очакваните приходи и разходи на местната власт, 

отразяващи приоритетите на политиката и за следващата година. Въпреки това, бюджетът 

е нещо повече от един единствен документ – той е едногодишен цикъл на процеси, чиито 

различни фази предлагат на гражданското общество различен достъп точки за влияние 

върху бюджетните ресурси, тяхното разпределение и резултати. 

▪ Бюджетът  е начин за въздействие върху местната икономика. Местните 

власти могат да окажат значително влияние върху местната икономика, 

посредством това, какво са включили в бюджета и респективно какво не са успели 

да включат. Това е от особено значение що се касае до изразходването на 

капиталови средства за подобряване на инфраструктурата. По-голяма част от 

усилията в областта на местното икономическо развитие се фокусират около 

възможностите на общината правилно да изразходва тези средства. 

▪ Бюджетът е инструмент да се определят приоритетите на територията. Тази 

функция е от изключителна важност за всички общини и ще продължава да бъде 

така, докато съществува недостига на средства/инвестиции. В най-простата си 

форма, бюджетът представлява разпределяне на ограничените ресурси. След 

определяне на приоритетите за финансиране, задължително остават проекти, които 

не могат да бъдат финансирани.  

▪ Бюджетирането е начин да се осигури най-правилната комбинация от 

ресурси. Оценката на нуждите на населението и правилното използване на 

ресурсите помагат при създаването на баланс, който да окаже положително 

влияние върху местната икономика. (Например, решение да се инвестира в местен 

фестивал на изкуствата поставя началото за развитието на туризма в общината. 

▪ Бюджетът е форма на отчетност. Бюджетът е не само план, но и реално 

следствие от приходите и разходите, направени по време на предходната година. 
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Така бюджетът осигурява възможността да се направи сравнение между плана и 

това, което в действителност се случва и причините за това.  

▪ Бюджетът представлява интереси.  Винаги когато съществуват разногласия и 

ограничени ресурси, се стига до борба за налагане на интереси. По този повод 

умението да се направи компромис е изключително важно в бюджетния процес. 

 

IV. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС – УЧАСТНИЦИ 
 

Разработването на бюджета е съвместно усилие на много хора. То включва кмета на 

общината и неговата администрация, Общинския съвет, ръководителите на бюджетни 

звена, гражданите. Това представлява процес на преговори и компромиси, които целят 

изработването на продукт, който формулира общинския план за цялата година в 

изпълнение стратегията за развитие на общината. Няма друго съвместно действие на 

администрацията и общинските съветници, което да оказва такова огромно въздействие 

върху ежедневието на гражданите, както годишният бюджет. 

В структурата на местното самоуправление участват определени институции и хора, които 

играят основна роля в бюджетния процес.  

Общинският съвет на съответната община 

Общинският съвет, съгласно чл. 82. (1) от ЗПФ е основен участник в бюджетният процес на 

местно ниво. В голяма степен, може да се приеме, че той определя правилата на „играта“. 

Нему е дадено правото и отговорността да приеме наредба за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. 

Общинският съвет е отговорен предимно за вземането на решения относно това кои 

приходи да бъдат увеличени и респективно какви разходи да бъдат разпределени. Освен 

това определя приоритетите, към които би трябвало да бъдат насочени по-голямата част от 

разходите.  Общинският съвет е отговорен и за оценката на работата на действащите 

отдели и организации. Това се постига посредством: 
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▪ идентифициране на ключовите проблеми и бюджетните приоритети,   

▪ обсъждане/съгласуване с общността на намеренията - като се наблегне на 

основните проблеми и приоритети с цел привличане на подкрепа и участие от 

страна на гражданите; 

▪ улесняване разпространението на информация и насърчаване на общуването 

и познанията по отношение на бюджетните въпроси; 

▪ изграждане на консенсус и приемане на бюджета; 

▪ оказване на подкрепа по отношение изпълнението на приетия бюджет чрез 

общинска нормативна уредба, решения за управлението на общинската 

собственост, актуализация на бюджета и т.н. 

Кметът на общината 

Кметът на общината организира съставянето на бюджетната прогноза и на бюджета на 

общината, при спазване на указанията на Закона за публичните финанси. 

Кметът, както и членовете на ръководният екип на общината притежават основни 

задължения по формирането на бюджета, като зачитат интересите на останалите 

управленски институции. 

Кметовете на кметства и кметовете на райони 

Кметът на общината разработва бюджетната прогноза на общината и проекта за общинския 

бюджет със съдействието на кметовете на кметства и кметовете на райони.  

Служителите в общинската администрация 

Финансовата дирекция/отдел на общината е ангажирана с организацията на целия 

бюджетен процес. Тя оказва подкрепа на кмета и заместник кметовете при формулирането 

и администрирането на бюджета. За целта дирекцията/отдела: 

▪ Разработват разчети за общинските приходи и общинските разходи; 

▪ Анализират и правят преглед на бюджетните предложения - заявки;  

▪ Разработват предварителна стратегия, базираща се на адекватна на 

действителността информация ;      
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▪   Изготвят предварителен проект на бюджет с  обосновки за основните 

направления за развитие;          

Други дирекции и отдели в структурата на администрацията 

 Всяко структурно звено в администрацията: 

▪ Изготвя изчисления на разходните нужди на отдела/звеното 

▪ Идентифицира основните проблеми, свързани с предоставяне на услуги 

и/или реализацията на политики 

▪ Формулира точен и ясен бюджетен пакет, който е съгласуван с бюджетните 

насоки 

Второстепенните и разпоредители с бюджет от по-ниска степен, както и на бюджетните 

организации с общинска собственост 

В тази група участници се включват обикновено кметове на кметства, райони (в общините 

с районно деление), директори на училища и ръководители на бюджетни звена на които 

общинският съвет е делегирал да управляват свои бюджети в рамките на общинския. 

Структури на гражданското общество, граждани 

Гражданите и особено СГО на една община, имат важна роля при формирането на нейния 

бюджет. Независимо от това дали те представляват интересите на определена група или 

техните собствени интереси, те не бива да се пренебрегват в общия бюджетен процес.   

Една от основните характеристики на демократичното общество е прозрачността на 

управление. Бюджетният процес е най-подходящата сфера, където най-добре може да 

бъде прозрачността на управление може да бъде демонстрирана. Когато процесът е 

отворен към общността, тогава възникват идеи и предложения, които биха подобрили 

качеството на бюджета. При наличието на прозрачна система общността придобива по-

ясна представа за трудностите, с които се сблъскват администрациите и органите на 

местното самоуправление. 

Прозрачността и въвличането на гражданите в местните дела са фактори, които несъмнено 

изграждат доверие между местната общност и нейните формални лидери. 
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В законодателството на страните с установени демокрации, са налице законови 

задължения на органите на власт, гражданите да бъдат включвани във всички етапи на 

бюджетния цикъл.  

В чл. 20 на Закона за публичните финанси са посочени принципите, които се прилагат при 

управление на публичните финанси, като ключови сред тях са:  

▪ отчетност и отговорност - публичните финанси се управляват по начин, който 

гарантира отчетността и отговорността на разпоредителите с бюджети; 

▪ прозрачност - създаване на възможност за информираност на обществото 

чрез осигуряване на публичен достъп до информация за макроикономическите и 

бюджетните прогнози, до данни относно текущото изпълнение на консолидираната 

фискална програма, както и за използваните методологии/допускания, залегнали 

при тяхното изготвяне; 

▪ законосъобразност - спазване на приложимото законодателство, на 

вътрешните актове и на договорите. 

Изрично се посочва, че общинският бюджет е публичен и се контролира от местната 

общност (чл.47 от ЗПФ). 

Кметът на общината следва да разработва бюджетната прогноза на общината със 

съдействието на кметовете на кметства и кметовете на райони и на базата на 

предложенията на местната общност. 

Връзката между различните участници в управлението на бюджетния процес се нуждае от 

много добра координация, за да може действията им да бъдат ефективни. В резултат се 

очаква такова разпределение на публичния ресурс, че всички интереси на отделните групи 

от граждани в общността да бъдат балансирани по най-добрия начин.  В основата на този 

резултат обаче стои правилното обслужване на групата, вземаща политическите решения с 

достатъчно по количество и качество експертна помощ, както и информация за 

потребностите и очакванията на гражданите. 

Атмосферата на тази взаимна подкрепа  между отделните участници е не само е желателна, 

но и определяща ефективността на управлението на местните финанси и бюджет. 
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Практиката показва, че в основата й стоят най-вече  усилията на кмета и председателя на 

общинския съвет.  

 

V. БЮДЖЕТЕН ЦИКЪЛ И РОЛЯ НА НПО/ГРАЖДАНИТЕ  В НЕГО 
 

Бюджетът, технически е документът, който включва разходите и приходите на местната 

власт, отразяващи приоритетите на политиката за развитие и обезпечаването на 

делегираните от държавата дейности, съобразно определени минимални стандарти за 

това. Но бюджетният документ е само един аспект от текущия процес на вземане на 

бюджетни решения в системата на местното управление и оценката на разходните и 

данъчни политики. Разглеждайки всеки един аспект на цялостната бюджетна система сам 

за себе си, рискуваме да пропуснем важното взаимодействие между отделните негови 

части. В тази част се разглежда бюджетният цикъл (основните събития или етапи на 

изработване на решения относно, бюджета и изпълнение и оценка на тези решения) и 

ролята на НПО в този процес. 

Бюджетният цикъл, както беше посочено по-горе, обичайно има четири основни етапа. 

 

1. РАЗРАБОТВАНЕ/ФОРМУЛИРАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА 
 

Времето и крайните срокове за изготвяне на бюджета се повлияни от много фактори. Без значение 

какви всъщност са крайните дати, един успешен процес включва график от дейности, който 

максимизира участието и позволява развитието на процеса да протече по възможно най-гладкия и 

успешен начин.  

Като всеки управленски процес, така и управлението на местните финанси и бюджет се нуждае от 

планиране. Работният план за подготовката на местния бюджет определя последователността от 

стъпки, водещи до неговото изготвяне до срок, съобразен с началото на финансовата година в 

общината. Този план фактически се асоциира с така наречения бюджетен календар. Обикновено 

той се изготвя от ръководителя на бюджетното звено в общината, отговорно за местните финанси, 
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която отговорност е делегирана от кмета на общината. Повечето от общините в страната ни 

използват в практиката си бюджетен календар. Независимо от това, полезно е да се знае от 

представителите на СГО/гражданите, че цялостния бюджетен план включва определени стъпки и 

препоръчителни срокове, чието спазване гарантира успешното разработване на бюджета като цяло 

в съответствие със законово определените процедури и срокове.  

Бюджетният календар стартира обичайно в началото на второто шестмесечие на годината и 

приключва след приемането на държавния бюджет (със Закона за държавния бюджет на РБ за 

съответната бюджетна година). Това може да бъде както през месец декември на годината 

предхождаща бюджетната година за която се разработва и приема бюджета, така и в първите 

месеци на новата бюджетна година. (Примерен бюджетен календар с етапи, процедури, 

резултати, отговорници и срокове за изпълнение е представен в Приложение №6 Бюджетен 

календар).  

Самият календар може да бъде различен в различните общини, съобразно мащаба на общината, 

структурните звена, броят на разпоредителите и други местни специфики – традиции и  практики. 

Проектът на бюджет, съгласно ЗПФ се изготвя/формулира на основата на: 

▪ приетите от общинския съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и общинския 

план за развитие; 

▪ бюджетната прогноза очертаваща параметрите на общинските приходи за следващите три 

години; 

▪ предложенията на местната общност чрез консултации, срещи и публични обсъждания; 

▪ предложенията на кмета на общината, на кметовете на районите и на кметствата, на 

кметските наместници, на ръководителите на бюджетните звена; 

▪ задълженията по финансиране на общинския дълг. 

▪ разделението на дейностите на местни и делегирани от държавата, финансирани чрез 

общинските бюджети; 

▪ стандартите за делегираните от държавата дейности; 

▪ предложенията на съответните министерства за структурни промени в делегираните от 

държавата дейности; 

▪ информацията от МФ за очакваните постъпления от държавните трансфери от централния 

бюджет; 
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▪ задълженията по национални и регионални програми и проекти. 

На практика разработването на общинския бюджет е в пряка зависимост и от бюджета на 

държавата.  Обикновено тези стъпки зависят от датата на приемането на държавния бюджет от 

Народното събрание и последващите указания на Министерството на финансите за крайния срок 

за приемането на общинските бюджети в цялата страна.  

Със Закона за държавния бюджет на Република България за всяка бюджетна година се приемат 

размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на 

общините за съответната година под формата на субсидии по механизъм и по видове:  

▪ обща субсидия за делегираните от държавата дейности; 

▪ трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно 

поддържане и снегопочистване на общински пътища; 

▪ целева субсидия за капиталови разходи  

Разработването на бюджетните насоки е стъпка, предхождаща фактическата разработка на 

общинския бюджет. Чрез тях местното самоуправление проявява волята си да следва 

последователно своята общинска финансова политика. 

Същността на тази финансова политика е определянето на: 

▪ Вида и обхвата на предлаганите  услуги. 

▪ Вида и обхвата на приходите, които ще бъдат събирани за покриване на разходите за 

предлаганите услуги и реализирането на проекти, важни за постигане на стратегическите цели за 

развитие на общността. 

С други думи общинската финансова политика включва в себе си в най-общ план общинската 

политика по приходите и разходите.  

При разработването и на двете направления основен насочващ документ следва да бъде Плана за 

интегрирано развитие на общината (ПИРО), както и други дългосрочни или средносрочни 

документи за политики, приети за реализация от общината. Въз основа на визията за това развитие,  

главните стратегически цели и произлизащите от тях основни задачи се определя основната 

структура на услугите, т.е. политиката по разходите. На база пък на актуалните данни   социално-

икономическите фактори на общината като: данни за икономическата база/демографски 

характеристики, характеристики на доходите, икономическа структура, характеристики на 
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работната сила/, данни за приходната база /основни приходоизточници на общината/, данни за 

събираемост на приходите, се определя политиката по приходите. 

 Насоките, свързани с определяне на политиката по разходите се свързват най-често с: 

▪ Определяне на  услуги, изискващи подобряване на качеството и пътища за 

осъществяването на намерението. 

▪ Въвеждане на нови услуги, възникнали в съответствие с развитие на общността. 

▪ Прекратяване предоставянето на услуги, загубили своята стойност за населението 

или попаднали в обхвата на задълженията на друго ниво от държавното управление.  

▪ Определяне на проекти за реализиране, които са свързани със стратегическото 

развитие на общината. 

Насоките, свързани с  определяне на политиката на приходите обикновено се свързват  с: 

▪ Актуализация на размера на местните данъци (в определен коридор), такси и цени на 

услуги; 

▪ Въвеждане на нови такси и цени на услуги; 

▪ Стъпки за реализиране на дългосрочната програма за разпореждане с общинско имущество 

и приватизация на общинските предприятия.  

 

Първоначалното формулиране на бюджета се извършва почти изключително в рамките на 

изпълнителната власт на общината, въпреки че може да включва и други участници в процеса, но 

като цяло законодателната власт и гражданското общество имат малък пряк достъп до този етап от 

процесa.  

Формиране на бюджет за капиталови разходи /Програма за капиталови инвестиции/   

Действащата нормативна рамка по отношение на разходите за капитални вложения изисква те да 

бъдат оформени, като неразделна част от общинския бюджет във вид на инвестиционна програма. 

Обикновено в нея се посочват обектите, предвидени за извършване на дълготрайни инвестиции в 

общината. Несъмнено местните власти следва да изготвят тези списъци въз основа на 

стратегическите си планове, на формулираните в тях приоритети и разбира се на ресурсите, с които 

ще разполагат. Приходите за финансиране на тези програми са от собствени средства на местната 

власт и целеви трансфери от държавния бюджет. Целевите субсидии за капиталови разходи 
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представляват за повечето общини по-големия, често и единствен дял от финансовия ресурс за 

финансиране на техните инвестиционни програми. 

Програмата за капиталови инвестиции се разработва в съответствие с инвестиционните приоритети 

на общината или това е съвкупността от онези обекти и дейности, които поради тяхната значимост 

и наложителност ще бъдат финансирани в рамките на бюджетната година. 

И тук възниква въпросът - кой определя значимостта и спешността на даден обект – улица, детска 

градина, водопровод в сравнение с останалите обекти, които също се нуждаят от изграждане или 

ремонт. 

Несъмнено необходима е експертната оценка на общинските специалисти, но ако те по-скоро се 

произнасят по спешността, то относно значимостта следва да се вземе предвид мнението на 

гражданите, които живеят и ползват или не ползват тези обекти. Едва след като се изслушат 

оценките на специалиста и предложенията на гражданите, може да се каже, че е взето обективно 

решение.  

С оглед на важността за местното развитие и обема на ресурсите, които се заделят за капиталови 

инвестиции може да е необходимо да се проведе отделен процес на формиране на бюджет за 

капиталови инвестиции. За осигуряването на високо качество на такъв процес може да се използват 

различни инструменти за структурирано публично обсъждане, като в редица общини в страната е 

използван моделът „Обществен Форум“, който е представен в следващата част на доклада. 

Роля на НПО 

Включването на гражданите или техни структури, следва да бъде още на това ниво, когато, 

използвайки инструментите на годишния бюджет се осигуряват ресурсно определените политики 

за развитие и на практика се създават гаранции за тяхната реализация. Въвличането на гражданския 

сектор създава възможности за анализ и застъпничество на етапа на формулиране. При 

разработването на бюджета, неправителствени групите могат да публикуват анализи по въпроси, 

за които е известно, че са в процес на разглеждане, или това те смятат, че трябва да бъдат 

приоритети, с надеждата да повлияят на бюджета, който се формулира. Възможно е също така да 

НПО да установят неформални линии за комуникация със служители на изпълнителната власт и да 

създадат условия да бъдат „чути“ интересите на гражданите. Участието на гражданите е процес 

който има своя цена, както за гражданите така и за управляващите и всяка от страните трябва да е 
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склонна да я плати за да може процесът на участие да не бъде само формален, а полезен и 

ефективен. 

Цената на гражданското участие за гражданите 

▪ Време, което трябва да отделят, за да се включат и проследят даден проблем до 

разрешаването му; 

▪ Емоционално натоварване, особено при сложни и дълготрайни проблеми; 

▪ Потенциално разочарование и вътрешно напрежение, когато участието не доведе до 

желаните резултати 

Цената на гражданското участие за управляващите 

▪ По-дълъг период на планиране, за да могат да се включат повече хора, които ще допринесат 

с информация, гледни точки и идеи 

▪ Взимането на решения по дадения въпрос може да се окаже по-трудно 

▪ Заделяне на човешки и финансови ресурси за обезпечаване на процеса на участие  

Въпреки цената, която трябва да се плати, ползите и за двете страни обичайно са по-големи и 

оправдават разходите. 

Ползата от гражданското участие 

▪ Гражданите започват да разбират по-добре сложността на проблемите; 

▪ Местните власти получават подкрепа от хората, които са заинтересовани от решенията или 

ще бъдат засегнати от тях;  

▪ Местните власти имат възможност да използват приноса и идеите на по-широк кръг от хора;  

▪ Цялата общественост - не само властите,  споделя отговорността и разбирането - “Това е 

наш проблем, а не само проблем на общинската управа.” 

В практиката, вкл. и у нас са известни и се използват различни форми за въвличане на гражданите 

в бюджетния процес. 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗВЕСТИЕ – използва се в самото начало на процеса. Изразява се в изпращане на 

писмо до местните лидери на всички групи, заинтересовани от бюджета, насърчавайки тяхното 

участие, като предложат препоръки относно бюджетните приоритети. Тези, които трябва да бъдат 

включени в списъка от получатели, са лидерите на граждански групи, асоциации, директори на 

културни, здравни и образователни структури, бизнес организации и други структури на 

Гражданското общество. Желателно е кметът да публикува отворено писмо в социалните мрежи и 



19 
 

местната преса до всички заинтересовани граждани, приканвайки ги да дадат своето мнение и 

коментар. Изразените мнения следва да бъдат прегледани и обсъдени на този етап на развитие на 

процеса. Това може да изглежда доста ангажиращо, но обикновено броят на отзовалите се не е 

много голям. Същевременно може да се получат добри идеи, освен това гражданите разбират, че 

и те участват в процеса.  (Примерно известие за набиране на предложения във връзка с 

подготовката на бюджета на общината за съответната година е поместено в част 

Приложения, като Приложение №1) 

ОТВОРЕНИ ЗАСЕДАНИЯ/ФОРУМИ - това е често срещан тип прояви на гражданско участие. Този тип 

заседания могат да се използват за всякакъв вид проблеми и могат да бъдат както регулярни, така 

и насочени към разрешаване на по-специфични въпроси. Публичните заседания обикновено се 

свикват с цел представяне на информация или събиране на мнения по даден въпрос. Много от 

местните институции провеждат такива заседания по теми като промени в наредбите, проекти 

касаещи  устройството на територията. При всички случаи обаче те трябва така да бъдат 

организирани, че в тях да вземат участие по възможност по-голяма част от гражданите. Ключът към 

постигане на успешен резултат при публичното заседание се изразява в две неща. Преди да започне 

срещата трябва да се осигури достатъчно информация, за да е наясно общността, че такова 

заседание ще се проведе, както и целите на срещата. Второто нещо е осъществяването на контрол 

над самото заседание. Освен че се изисква широко публично участие, необходимо е още да се 

осигури ред и контрол над събитието. Установяването на правила за участие (като времева рамка 

на изказването) и посрещане на идеите на всеки от участниците с уважение са ключ към 

провеждане на успешна сесия.  

С оглед качественото разработване на бюджета може да се проведат няколко такива заседания. 

Първото е непосредствено преди началото на процеса, преди изготвянето на проектите. Този тип 

срещи дават възможността на гражданите и заинтересованите групи да направят своите 

предложения и общинските служители и съветници  могат да ги обмислят още в самото начало. 

Второто - след изготвянето на проекта и преди обсъждането му. Те могат да се осъществяват 

посредством една или две общи сесии или няколко сесии, на които да се разгледат само по-

специфични теми (сесия на тема „капиталови разходи“, една за бюджет за образование и култура 

и т.н.). Срещите трябва да бъдат предварително анонсирани, добре структурирани и водени от 

модератор.   
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Най-популярната форма на отворените заседания е придобилият публичност в България 

„Обществен Форум“ 

ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ 

В България моделът на общественият форум се прилага от началото на 2001 година. Подходът е 

представен и адаптиран за българските общини с подкрепата на Швейцарската агенция за развитие 

и сътрудничество (ШАРС) и с участието на швейцарски и български експерти, местни власти, 

неправителствени организации. Опитът в повече от 50 български общини показва, че форумът е 

успешен инструмент за провеждане на широка обществена дискусия и постигане на консенсусни 

решения, включително свързани с бюджетния процес. 

Форумът се прилага с успех при разработването на общинския бюджет, в частност при разработване 

на програмата за капиталови инвестиции към бюджета, защото представлява структурирано 

обществено обсъждане, чийто формат позволява становищата, мненията и решенията да се 

представят като предложения на различни обществени групи, а не на отделни индивиди. Това 

създава предпоставки за представителност и равнопоставеност на отделните групи. Форумът е 

процес, а не еднократно проведена дискусия – обсъждането на темата се състои в няколко поредни 

„форум – сесии’’, което дава възможност за по-дълбоко вникване в материята и получаване на 

адекватни и добре аргументирани препоръки, предложения и проекти от участващите граждани. 

Работата на форума се основава на правила, които се разработват и приемат от участниците и 

гарантират обективна и конструктивна дискусия, водеща до преодоляване на различията и 

консенсус на широка обществена основа. Сесиите на форума са открити и достъпни за всеки 

желаещ да участва, предоставят се информационни материали и експертни становища, канят се 

представители на медиите, а протоколите се внасят в ОбС заедно с направените препоръки – това 

са показатели за прозрачен процес, осигуряващ обществена информираност и съгласие относно 

взетите решения. При подреждане по важност на приоритетите на общината е необходимо да се 

вземат предвид както множество обективни фактори, касаещи средата и състоянието, така и 

мнението на живеещите в нея. За да се проведе качествена и аргументирана дискусия по важните 

за общността проекти, за да се постигне съгласие с различните заинтересовани страни е нужен 

процес на информиране, представяне на предложения, обсъждане и съвместно формулиране на 

решения. Общественият форум е един от възможните подходи за участие, който вече е доказал 

своята резултатност в българските общини. Неговата структура и принципи позволяват широка 

обществена дискусия и това го прави особено подходящ при определянето на инвестиционните 
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приоритети на общината. (Примерен график за провеждане на форум за бюджета е представен 

в Приложение №2.) 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ.  В последните години все по- голяма част от общинските 

ръководители, комуникират с гражданите посредством профили в социалните мрежи и чрез 

интернет страниците на общините си. Чрез тях, относително голяма част от гражданите могат да се 

информират за намеренията на местната власт в процеса на разработката на общинския бюджет. 

Освен това, чрез организирана специална обратна връзка  могат да се получават полезни идеи и 

препоръки за тяхното коригиране или обогатяване.  

МЕСТНИ И РЕГИОНАЛНИ МЕДИИ. Важен инструмент за комуникация между гражданите и властта 

е използването на медийните ресурси на територията. Взаимоотношенията с медиите обикновено 

не са лесни. Независимо колко предизвикателно е това взаимоотношение, медиите са особено 

важни за това общуване. Затова една от най-трудните задачи пред структурите на гражданското 

общество  е как да се развият отношенията с медиите, така че да се осигури честна и коректна 

комуникация по проблеми, които оказват влияние върху живота на гражданите.  

Съществуват различни видове техники за изграждане на взаимоотношения с медиите, които могат 

да са ефективни и в областта на бюджетния процес, като например провеждане на 

пресконференции 

Една пресконференция може да бъде трибуна за изразяване на мнения и позиция на СГО по 

проблемите на общинския бюджет, особено в случаите, когато трябва да се сподели позиция, която 

е аргументирана, но не се приема от местната власт. Формалните пресконференции следва да 

стартират с предварително подготвено становище и изявление относно, това което желаем да 

дадем като послания към широката публика. 

 

2. ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА 
 

Вторият етап от бюджетния цикъл настъпва, когато бюджетът на местната изпълнителна 

власт се обсъжда в законодателния орган. Този етап започва, когато кметът на общината 

официално внесе бюджета пред Общинския съвет. 
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Етапът на приемане на бюджета обикновено е този при който, общественото внимание към 

бюджета е най-голямо и информацията за бюджета е най-широко достъпна. В идеалния 

случай Общинският съвет разполага с ресурси и време за преглед на предложението на 

изпълнителната власт и за внасяне на предложения за изменения. На практика, (ако реши) 

местният законодателен орган може да инициира изслушвания, съставя временни 

комисии, отправя искания на информация от изпълнителната власт или дори да организира 

провеждане на публични дебати. 

Съгласно чл. 84.(4) от ЗПФ, кметът на общината внася в ОбС окончателния проект на 

бюджета на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз и прогнозите в срок до 20 работни дни от обнародването на закона за 

държавния бюджет за съответната година. В рамките на този срок, кметът на общината е 

задължен да представи проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност. 

Поканата за публичното обсъждане оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни 

предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово 

осведомяване. (Примерна покана на обществено обсъждане на бюджета, може да 

намерите в част Приложения, Приложение №3.) 

Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За 

постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с 

окончателния проект на бюджета. Препоръчително е протокола да се съпътства със справка 

в която да са отразени както постъпилите предложения, така и информация дали се 

приемат или отхвърлят, както и да се посочат мотивите за това. (Примерна справка за 

отразените мнения и становища е представена като Приложение №4.) 

Приемането на бюджета е отговорност на Общинския съвет. Проектът на бюджет на 

общината се разглежда по ред, определен от органа на местното самоуправление 

Общинският съвет приема с решение бюджета на общината в срок до 15 работни дни от 

внасянето му от кмета (чл. 94.ал.2) от ЗПФ). Размерите на бюджетните взаимоотношения с 

държавния бюджет трябва да съответстват на приетите със закона за държавния бюджет 
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за съответната година, както и на други относими за съответната община показатели и 

разпоредби. С този акт приключва, етапа на приемане на бюджета. 

Роля на НПО на този етап  

Неправителствените организации/групи/граждани, на тази фаза, често имат най-голям 

потенциал за въздействие. Тъй като общественото обсъждане и интересът към бюджета 

обикновено са на връхната им точка, когато изпълнителната власт представя своя бюджет 

на законодателната, това създава възможности за СГО да получат медийно отразяване за 

своите бюджетни анализи (ако такива са извършвани), предложения и мнения по 

политиките на бюджета. 

На този етап представители на граждански организации и групи могат да приемат роля на 

„вещи лица“ по време на публични обсъждания да коментира предложенията за бюджет и 

по алтернативни начини. Техните анализи и експертиза могат да повлияят дебата и да 

подчертаят важни въпроси за въздействието на бюджетните предложения върху местното 

развитие. 

За осигуряването на публичност и прозрачност, законодателят е предвидил бюджетът да 

се публикува на интернет страницата на общината в срок до 10 работни дни след 

приемането му от общинския съвет. Също така, той следва да се предостави на Сметната 

палата и на Министерството на финансите в срок до един месец след приемането му.  

 

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА — ИЗПЪЛНЕНИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ 
 

Следващият етап от процеса, настъпва след приемането на бюджета. Не съществуват 

същностни различия сред общините в начина, по който реализират, регулират и 

наблюдават разходите, за да гарантират спазването на бюджетите. Министерството на 

финансите упражнява частичен контрол върху разходите, основно за общините, които 

попадат в категорията „общини с финансови затруднения“, както и по отношения  на 
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размера на поетия общински дълг, размера на  просрочените задължения и някои ключови 

бюджетни показатели. 

Изпълнението на общинския бюджет се организира от кмета на общината чрез кметовете 

на кметства, райони и чрез ръководителите на бюджетни звена, финансирани от и чрез 

общинския бюджет. 

Най-популярно казано, процесът на изпълнение на бюджета обикновено следва пет 

стъпки: 

• Парите се отпускат на различните ресорни звена (отдели/второстепенни разпоредители) 

според одобрения бюджет; 

• Звената инициират разходи, директно или чрез закупуване на стоки и услуги; 

• Извършват се плащания за тези разходи; 

• Разходните операции се записват в счетоводни книги;  

и 

• отчети се изготвят през цялата година, като кулминацията им е в края на годината със 

приключване на счетоводните книги и на изготвяне на годишния отчет за бюджетната 

година. 

На практика бюджетите не винаги се изпълняват точно както са одобрени. Отклоненията 

могат да бъдат резултат от съзнателни политически решения или в отговор на променящите 

се икономически условия. Възможно е отклоненията в приетите бюджети да се следствие 

и на други фактори, които не могат да бъдат оправдани, като отговор на променящата се 

социално-икономическа среда. Такива отклонения могат да се последица от ненадеждна 

бюджетна система, технически проблеми или дори резултат от извършени злоупотреби в 

процеса на изпълнение на бюджета.  

Роля на НПО на този етап 
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 Изпълнението на бюджета е функция на изпълнителната власт. Въздействието на 

граждански организации и структури на този етап е сравнително ограничено и затруднено. 

Мониторинг и намеса би била възможна, ако изпълнителната власт издава редовно 

публични отчети за състоянието на разходите през годината. Тогава неправителствените 

групи биха имали известна, но ограничена способност да наблюдават потока на средства. 

Неправителствените групите имат интерес от ефективна и прозрачна система за 

наблюдение, която да насърчава придържане към бюджета и ограничава лошото 

управление или корупцията. Ако не съществуват механизми за наблюдение на 

изпълнението, гражданските структури могат да се застъпват за бюджетни промени, които 

да водят до подобряване на бюджетния контрол. По същия начин те могат да участват в 

някакъв текущ мониторинг на дейности и средства – доколко се извършват по 

предназначение. 

 

4. ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ОТЧИТАНЕ — ОДИТИ И ОЦЕНКИ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
 

Последният етап от бюджетния цикъл включва редица дейности, които имат за цел да 

измерят дали има ефективно използване на публичните ресурси. Оценката и одитът са 

необходими не само за законодателната власт, за да упражнява надзорните си функция. Те 

са неразделна част от цялостната система за управление на публичните разходи.  

Изпълнителната власт трябва да докладва широко за своите фискални дейности пред 

законодателната власт и местната общественост. Тези фискални дейности също подлежат 

на редовен преглед от Сметна палата  (СП) на Република България, която се явява върховна 

одитна институция (ВОИ) в качеството си на  външен публичен одитор. Общественият 

контрол е неразделна част от демократичните системи и всяка демократична страна е 

въвела механизми, чрез които да гарантира, че публичните разходи подлежат на отчитане 

и строг контрол и че са прозрачни. Ролята на ВОИ, като независим орган е да разследва 

дали публичните средства се използват ефикасно, ефективно и икономично, както и дали 

разходването на публични средства и събирането на приходи се извършва в съответствие с 
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приложимите правила. Това спомага за изграждане на доверието на гражданите в 

принципа на контрол и противодействие, прилаган в демократичните общества, и 

допринася за тяхното развитие. Одитната дейност на този независим контролен орган е 

уредена със Закона за сметната палата. 

Друга структура, която има мисията да защитава публичните финансови интереси  е 

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). АДФИ е администрация към 

министъра на финансите.  Основна цел на Агенцията за държавна финансова инспекция е 

да защитава публичните финансови интереси чрез извършване на последващи финансови 

инспекции за спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната дисциплина, 

финансово-стопанската или отчетната дейност на организациите и лицата в обхвата на 

дейността й, включително и на местно ниво. АДФИ е институция, която осъществява 

санкционираща функция при откриване на нарушения - разкрива причинени вреди и 

привлича виновните лица към административно наказателна и имуществена отговорност. 

Тя е и  компетентен орган, който реализира административно наказателна отговорност в 

областта на обществените поръчки. Съществена задача на държавната финансова 

инспекция е и установяването на измами и нарушения, засягащи финансовите интереси на 

Европейските общности. 

Съгласно Закона за публичните финанси (чл. 140. ал.1), задължение на кмета на общината 

е да изготви годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е 

приет. Отчетът следва да се придружава с доклад, който се внася за приемане в Общинския 

съвет в срок до 31 август на следващата бюджетна година. Законът предвижда в случаите, 

когато Сметната палата е извършвала финансов одит на годишния отчет на общината, 

кметът на общината да внася за приемане одитирания отчет, заедно с одитното становище 

на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината. 

Отчетът се придружава и от отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския 

съюз и друга отчетна информация. 

В доклада се включва и информация за изпълнението на фискалните цели и изпълнението 

на прогнозите за общинските сметки за средствата от Европейския съюз; динамиката и 
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състоянието на общинския дълг и на дълга, гарантиран от общината; приходите, разходите 

и други показатели за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор 

"Местно управление" и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет, 

както и финансите на контролираните от общината дружества и други лица. 

Както бюджета, така и отчета за неговото изпълнение, според действащото 

законодателство са публични. Задължение на председателя на общинския съвет е да 

организира публичното обсъждане на отчета от местната общност. Той трябва да оповести 

датата на обсъждането най-малко седем дни предварително на интернет страницата на 

общината и в местните средства за масово осведомяване. (Примерна покана за 

провеждане на публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета е налична, 

като Приложение №5.) 

Редът по който се провежда обсъждането се определя от съответният общински съвет. Едва 

след неговото публично обсъждане, органът на местното самоуправление, може да 

приеме годишния отчет, като това следва да бъде не по-късно от 30 септември на годината, 

следваща отчетната година. 

На приетия отчет,  съгласно ЗПФ, също следва да се дава широк достъп, като същият се 

публикуват на интернет страницата на общината. Като цяло всички общини изпълняват 

нормативното си задължение да публикуват на сайта си одобрения бюджет и годишен 

финансов отчет, придружен и от одитно становище, когато има извършен одит. Най-често 

информацията за бюджета е представена в специална секция, посветена на общинския 

бюджет, което спестява време на потребителя за ориентация в структурата на сайта.  

Изпълнението на законоустановените задължения за публикуване в неговата номинална 

форма (както е обичайно) обаче не води автоматично до по-прозрачни и отчетни местни 

власти, както и до възможности за по-активното включване на гражданите в бюджетния 

процес, респективно в контрола върху разходването на публични финансови ресурси на 

местно ниво. За да могат гражданите да участват пълноценно в процеса на взимане на 

решения, формиране на политики, мониторинг на финансовото им обезпечаване и 

отчитане, е необходимо публично достъпната финансова информация да бъде 
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визуализирана подходящо, в опростена и разбираема форма, позволяваща по-лесната 

ориентация на гражданите.  

Представянето на финансовата информация следва да се ориентира към подход, който да  

увеличава шанса за ангажиране на гражданското общество в бюджетния процес. Такъв 

подход, следва да позволява вторична обработка и анализ на финансовите данни, с оглед 

на извършване на външни оценки на изпълнението и възможност за генериране на изводи 

за ефективност и ефикасност на публичните ресурси. 

Изготвянето на годишните доклади за изпълнението на бюджета във формата и 

съдържанието, предвидени от законодателя, би следвало в голяма степен да осигурят 

информация, доколко ефективно са използвани публичните ресурси, която интересува 

местната общност. На практика обаче това не винаги се случва. В годишните доклади, 

преобладава техническа информация  от типа „прието – изпълнено“ за сметка на 

аналитичната информация, даваща отговор на въпроси от типа „И какво от това?“.  

Повърхностният анализ на ефектите и въздействията от реализирането на политиките 

заложени в бюджета, респективно извършените разходи за тях се среща по-често в 

бюджетната практика, отколкото задълбоченият и безпристрастен анализ, от който би 

имало полза за повишаване качеството на публичното управление на местно ниво. 

Публичното обсъждане на отчета за изпълнението също е формално, преминава при нисък 

обществен интерес и по-скоро се приема, като част от бюджетната процедура, а не като 

форум за дискусия и оценка на постигнатото. 

Такива практики са разпространени в много страни, особено сред тези с недостатъчно 

добре изградени институции, ниски нива на интегритет, слаба административна култура и 

традиции. Ролята на гражданските структури, като заинтересована страна от качеството на 

управлението на този етап на бюджетния цикъл е важна с оглед осигуряването на 

обективна оценка на  ползите от разходването на публичните ресурси и постигането на 

заложените бюджетни цели. В практиката са известни редица методологии за 

проследяване и анализ на разходите, като извършването на социални одити, интервюта и 

други.  
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Роля на НПО 

Ролята на НПО на този бюджетен етап, може да бъде много важна. Етапа предоставя ценна 

възможност за СГО да получат информация за ефективността на конкретни бюджетни 

инициативи, за осигуряването на прозрачност и  отчетност, както и да се прецени дали 

законодателната и изпълнителната власт реагират по подходящ начин към констатациите 

в одитните доклади. Неправителствените организации могат широко да разпространяват 

тази информация, както и да я използват, като мотив за реформи и промени. 

 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Мониторингът на публични политики и програми, в частност финансовата политика на 

местно ниво, може да се определи като процес на системно и непрекъснато събиране и 

анализ на информация за хода на реализацията на бюджетния процес и постигането на 

поставените цели/резултати. Получената информация се използва за целите на 

управлението. Основна задача на мониторинга на публичните разходи е да се следят и 

измерват постигането на заложените цели и ефективността им в хода на тяхната 

реализация. В резултат на осъществявания мониторинг могат да се направят своевременни 

корекции в начина на изпълнение. 

Групите на гражданското общество/гражданите, могат, като участват ангажирано в 

бюджетния процес и следят отблизо местните бюджети и разходи, да помогнат за 

предотвратяване на корупцията и да насърчават по-доброто управление на публичните 

средства на местно ниво. 

Използвайки различни модели за проследяване на публичните разходи, една или група 

граждански организации могат да проследява потока от публични ресурси през различни 

нива на разпореждане до крайните потребители и да идентифицират евентуални течове на 

публични пари – „техните пари“. 
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Настоящето ръководство е разработено в рамките на Дейност 4. „Методологии за 

граждански мониторинг върху разходването на обществени средства“, Проект „Гражданско 

участие за прозрачно местно управление“, финансиран от Фондация „Америка за 

България“. Проект Гражданско участие за прозрачно местно управление има за цел да 

повиши гражданската активност на територията на област Ловеч, чрез подобряване на 

информираността и  знанията на представители на НПО, младежи, бизнес и медии,  

относно механизмите за осъществяване на контрол върху изразходването на публични 

средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение №1. Предварително известие 

Приложение №2. Примерен график на Обществен форум за обсъждане на Програма за 

капиталови инвестиции на община 

Приложение №3. Примерна покана за участие в обществено обсъждане на бюджет на 

община 

Приложение №4. Справка за отразени препоръки и предложения след проведено 

публично обсъждане на бюджета 

Приложение №5. Примерна покана за участие в обществено обсъждане на отчет за 

изпълнение на бюджет на община 

Приложение №6. Примерен Бюджетен календар за съставяне и приемане на общински 

бюджет 

 

 


