ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОГРАМА на НСОРБ
за периода 2005 – 2007
Приета от Общото събрание на НСОРБ на 21 април 2005 г.
Настоящата Законодателна програма има за цел постигането на финансова
самостоятелност и устойчивост на българските общини, както и тяхната конкурентоспособност
при организирането и предоставянето на публични услуги в условията на членството на
България в Европейския съюз.
Приоритетите, които си поставя Законодателната програма, са:
Осъществяване на реална децентрализация в управлението и финансирането на
публичните услуги;
Повишаване отговорността и ефективността в работата на местните изборни органи;
Разширяване участието на местната общност в процеса на вземане на решения и
контрола по тяхното изпълнение;
Защита на общините срещу опити за изземване на законово възложените им
правомощия;
Готовност на българските местни власти за работа в условията на Обединена
Европа.
РАЗДЕЛ I. НЕПОСРЕДСТВЕНИ ДЕЙСТВИЯ ДО КРАЯ НА 2005 г.
Във връзка с осигуряване продължаването на процеса на финансова децентрализация и
гарантиране достатъчен ресурс за общините през 2006 г.:
1.

Разширяване собствената приходна база на общините:
1.1. Актуализация на данъчната оценка на недвижимите имоти – промени в Закона за
местните данъци и такси;
1.2. Трансформиране на патентния данък в местен, или в местна такса за занятияпромени в Закона за облагане доходите на физическите лица и Закона за
местните данъци и такси.

2.

Промени във взаимоотношенията “централен бюджет – общински бюджети”,
които следва да залегнат в Закона за държавния бюджет на Република
България за 2006 г.:
2.1. Отмяна на ограничителните разпоредби по отношение приемането и
управлението на общинските бюджети от ОбС;
2.2. Предоставяне на общата допълваща субсидия в пълния й размер;
2.3. Промени в разделението на дейностите:
- издръжката на общинските администрации и общинските съвети да бъдат
признати за делегирани от държавата дейности;
- администрирането на приходите по ЗМДТ да се определи като делегирана
дейност на основата на държавни стандарти;
- регламентиране издръжката на децата в детските градини и ясли като
споделена отговорност между държавата, общините и родителите;
2.4. Усъвършенстване на критериите за разпределение по общини на общата
изравнителна субсидия, както и за определяне общия размер и разпределението по
общини на целевата субсидия за капиталови разходи;
2.5. Разпределение на допълнителните трансфери от централния бюджет по общини
по обективни критерии;
2.6. Определяне на критерии за общ размер и разпределение по общини на средства
за поддръжка на общински пътища и улично осветление;
2.7. Регламентиране на дейностите, за които държавата предоставя средства на
общините под формата на субвенции;
2.8. Въвеждане заплащането на наем от бюджетни учреждения, настанени в сгради –
общинска и държавна собственост.
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3.

Отпадане задължението на общините за поддръжка и охрана на ЖП - прелезите
на общинската пътна мрежа - промяна в Закона за железопътния транспорт

4.

Децентрализация в образованието – промени в Закона за народната просвета:
4.1. Промени в процедурите за оптимизиране структурата на общинските училища –
решенията на общинския съвет да имат задължителен характер;
4.2. Местната общност да има решаващ глас при избора на директори на общинските
училища, а кмета на общината да бъде техен работодател.

5.

Оптимизиране на процедурите за придобиване на имоти – частна държавна
собственост от общините – промени в Закона за държавната собственост и
Закона за общинската собственост.

РАЗДЕЛ II. СРЕДНОСРОЧНИ НАСОКИ ЗА ПРОМЕНИ
1.

Развитие на финансовата децентрализация
1.1. Въвеждане данъчни правомощия за общините – предоставяне правото за
определяне размера на местните данъци и вида на местните такси - промени в
Конституцията на Република България, нов Закон за местните данъци и такси и
извършване на съответни промени в нормативната уредба на местното
самоуправление (2005 - 2006 г.)
1.2. Финансова устойчивост
- Законова защита срещу прехвърлянето от Републиканския бюджет на “скрити
дефицити” по бюджетите на общините – промени в Закона за общинските
бюджети (2006 г.) и отразяване в Закона за държавния бюджет на Република
България;
- Формиране устойчива собствена приходна база на общините и разработване на
стандарти за общински услуги - нов Закон за местните финанси (2007 г.);
- Въвеждане на местен поземлен данък – отразяване в нов Закон за местните
данъци и такси (2006 г.);
- Регламентиране на политика и процедури за общините в тежко финансово
състояние - промени в Закона за общинските бюджети (2006 г.);
- Регламентиране на стимулиращи механизми за общините с добро финансово
управление - промени в Закона за общинските бюджети (2006 г.)
1.3. Държавни трансфери – приемане на трайни критерии за определяне
разпределението по общини на общата изравнителна субсидия; за определяне
размера и разпределението по общини на целевата субсидия за капиталови разходи;
за разпределяне на допълнителните трансфери от централния бюджет по общини промени в Закона за общинските бюджети (2006 г.)

2.

Създаване на необходимия административен и финансов капацитет за работа
на общините в децентрализирана система на управление и финансиране на
публичните услуги.

3.

Управление на общинската собственост – разширяване обхвата на общинската
собственост (земеделски земи, гори, води, подземни богатства, техническа
инфраструктура, спортни съоръжения и др.) - промени в Закона за държавната
собственост, Закона за общинската собственост и специализираната
нормативна уредба.

4.

Младежки дейности, спорт и туризъм - промени в Закона за физическото
възпитание и спорта (2007 г.)
- Ежегодно предоставяне на част от приходите от Спортния тотализатор на
общините за издръжка на местната спортна база;
- Увеличаване отговорностите на държавата и предоставяне на средства на
общините за развитие на ученическия и масовия спорт.

5.

Разширяване на контролните функции на местната власт при предоставяне на
публични услуги на гражданите и въвеждане на санкции, налагани от общините при
нарушения на законовите изисквания, свързани с опазването на околната среда,
защита интересите на потребителите, опазването на обществения ред, сигурността
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на гражданите и защитата на техните интереси - отразяване в нов Закон за
местното самоуправление и местната администрация, промени в специалните
закони (2006 - 2007 г.)
6.

Усъвършенстване на изборния процес - отразяване в нов Закон за местното
самоуправление и местната администрация, промени в Закона за местните
избори
6.1. Оптимизиране на процедурите по обжалване на изборните резултати.
Регламентиране на условията за касиране на изборите. Дефиниране на понятието
“съществени нарушения”. Гаранции относно спазване сроковете за произнасяне.
6.2. Прецизиране на процедурите за избор на заместник-кмет, изпълняващ
функциите на кмет на общината в случаите на отстраняване на кмета;
6.3. Въвеждане на пряк мажоритарен избор на кметовете на райони.

7.

Усъвършенстване на законодателния процес - отразяване в нов Закон за
местното самоуправление и местната администрация, промени в Закона за
нормативните актове (2006 - 2007 г.)
- Преглед, оценка, промени и отмяна на нормативни актове, противоречащи на
Европейската Харта за местно самоуправление и законодателството за общините;
- Задължителен предварителен анализ на въздействието на предстоящите за
приемане нови нормативни актове, както и при промени в съществуващите;
- Въвеждане задължителни консултации с централната власт с цел отчитане
интересите на общините при промени в законодателството за местното
самоуправление – “съгласувателен подпис” на НСОРБ относно важни за общините
законопроекти;
- Въвеждане на гаранции за спазване принципа на “обезпечените правомощия” в
новото законодателство и съответни санкции / компенсации при неспазването му.

8.

Контролни механизми по отношение на местната власт - отразяване в нов Закон
за местното самоуправление и местната администрация, промени в Закона за
администрацията (2006 - 2007 г.)
- Ограничаване на случаите, в които областните управители могат да спират
изпълнението на решения на общинските съвети;
- Прецизиране на случаите, в които областните управители могат да отменят
заповеди на кметовете на общини;
- Въвеждане на санкции при доказани по съдебен ред превишения на
правомощията на областните управители (случаи на системно спиране и отмяна
актове на местните органи по целесъобразност).

РАЗДЕЛ III. ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ, ЧИЙТО ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ ЩЕ СЕ
ОПРЕДЕЛЯТ СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСКУСИИ ЗА ФОРМИРАНЕ ОБЩА ПОЗИЦИЯ
НА МЕСТНАТА ВЛАСТ:
1.

2.

Въпроси, свързани с процеса на финансова децентрализация
1.1. Възможно ли е разширяване на собствената приходна база на общините
чрез въвеждане на нови местни данъци или промяна в разпределението на
съществуващите данъци (при запазване или намаляване на общата данъчна
тежест) ? Някои възможни варианти за дискусия в тази посока:
- Трансформиране на ДДФЛ в местен данък, или снижаване на ставката и
въвеждане на компонент “общинска надбавка”, или преотстъпване на общините в
пълен размер;
- Въвеждане на “общински ДДС”, или “данък оборот”, или снижаване ставката на
ДДС и въвеждане на компонент “общинска надбавка”.
1.2. Каква система да се приложи за хоризонтално финансово изравняване –
необходимо ли е „преливане” на ресурси от по-богатите към по-бедните общини и до
каква степен ?
1.3. Необходима ли е децентрализация на местно ниво - въвеждане на
“делегирани” бюджети на кметства, училища и други общински структури ?
Участие на гражданите във вземането на решения на местно ниво - какви следва
да бъдат процедурите, праговете и кръга от въпроси, по които да се взема решение
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чрез местен референдум, общо събрание на населението или подписка ? –
опростяване на процедурите, прецизиране на случаите, степен на задължителност
на взетите решения
3.

Подобряване ефективността на местната администрация при предоставянето
на публични услуги – какъв би трябвало да бъде статута на общинските служители,
как да се осигури повишаването на тяхната квалификация и професионалното им
израстване; как да бъдат предоставяни по-добри административни услуги по
електронен път и др.

4.

Въпроси, чиито отговори следва да залегнат в концепцията за нов Закон за
местното самоуправление и местната администрация
4.1. Трайно обособяване собствената дейност на общините
- Гарантиране самостоятелното управление на децентрализираните публични
услуги;
- Европейска преоценка за обхвата на делегираните от държавата функции и на
условията за тяхното поемане от общините;
- Необходимо ли е да се въвеждат различни по обхват правомощия на общините в
зависимост от тяхната големина?
4.2. Взаимодействие между кмет и общински съвет
- Разграничаване на правомощията;
- Подобряване на хоризонталния контрол;
- Отпадане възможностите за взаимно блокиране.
4.3. Подобряване системата за избор на общинските съвети и кметове
- Необходима ли е промяна на броя на общинските съветници ?
- Какъв да бъде принципа за избор на кмета на общината – мажоритарен или избор
от общинския съвет;
- Какъв да бъде принципа за избиране на общинските съветници – запазване на
съществуващото положение, въвеждане на “отворени пропорционални листи” или
териториално-мажоритарен принцип ?
4.4. Районно деление на градовете
- Необходими ли са нови условия и процедури за създаване на райони с отчитане
становището на съответния общински съвет ?
- Какви правомощия следва да имат районите в градовете с районно деление ?
- Нужни ли са районните съвети в градовете с районно деление ?
4.5. Партньорство на общините
- Нужна ли са, и какви стимули за междуобщинско сдружаване с цел реализация на
общи дейности и проекти ?
- Как да се насърчи публично-частното партньорство и същевременно да се
гарантира интереса на местната общност ?
4.6. Въвеждане на второ ниво на самоуправление:
- Какъв следва да бъде мащаба и териториалния обхват на новите
административно-териториални единици ?
- Какъв ще бъде обхвата на публичните услуги, които държавата ще
децентрализира за предоставяне от второто ниво на самоуправление ?
- Кои ще са приходоизточниците, от които ще се формира бюджета на второто
ниво на самоуправление ?
- Какви органи на самоуправление ще има второто ниво и каква ще бъде
системата за тяхното избиране ?

Законодателната програма е отворена за обогатяване с нови предложения, които да
гарантират утвърждаването на силна местна демокрация в България.
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