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are reflected in the realization by the Ministry of Finance. Allocation, disbursement and accounting of funds from public sources for 

financing activities for disaster protection is through harmonized relationships venue in the state budget with budgets of ministries and 

municipalities. For the purpose of analysis, data were examined in the budget of the municipality of Veliko Tarnovo group "Protecting the 

population and control activities in disasters and accidents," and activity-defense mobilization, preventive activities, liquidation of 
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1.Увод
Все по-често задаваният въпрос в публичното пространство, 
успоредно с адекватността и навременността на провежданите 
дейности при бедствия, аварии и катастрофи, е този за тяхната 
ресурсна осигуреност. Какви да бъдат националните 
способности за защита при бедствия и аварии в условия на 
задълбочаващ се ресурсен дефицит, като отражение на 
ефектите от световната икономическа криза, е често 
дискутиран въпрос. И макар отговорите да са нееднозначни, 
управлението на кризи е съпътствано с ресурсното управление.  
Ключова роля за управлението на ресурсите за дейности при 
бедствия, аварии и катастрофи се отрежда на държавната 
политика, чийто израз е държавният бюджет. В тази връзка все 
по-често се съпоставят бюджетните разходи за функция 
„Отбрана и сигурност” с тези за функция „Социална политика”.  
Приоритет е темата за прозрачността при управлението на 
ресурсите. Тя е невъзможна без демократичен процес на 
изработване и вземане на управленски решения, без система за 
наблюдение и контрол, без разпределение на държавните 
ресурси, ориентирано към крайния резултат. А това 
разпределение е на национално и на ведомствено ниво, като 
взаимоотношенията на централния бюджет с бюджетите на 
общините е с посредническата роля на Министерството на 
финансите. От това следва, че разпределението, разходването и 
отчитането на средствата от публичните източници за 
финансиране на дейностите за защита при бедствия е 
посредством хармонизираните взаимоотношения на държавния 
бюджет със съответните бюджети на министерствата и 
общините. А те, бюджетите на общините в частта за 
делегираните от държавата дейности се съставят на основата на 
държавните трансфери [1]. 
Целта на настоящата публикация е да се изследва и анализира 
начинът на разпределение на финансовите средства по 
делегираните от държавата дейности за защита при бедствия , 
аварии и катастрофи по примера на община Велико Търново и 
тяхното икономично, ефективно и ефикасно разходване в 
условия на  ресурсен дефицит. 

2. Изложение
Изходна теза при изследването на финансирането на 
делегираните от   държавата дейности при бедствия, аварии и 

катастрофи за общините, е отговорът на въпроса кои са тези 
дейности? 
Съгласно Конституцията на страната и другите нормативни 
актове, делегирани от държавата дейности са тези, за които тя 
носи отговорност. Обхватът на делегераните правомощия е по 
отношение на организацията и финансирането. Държавата 
делегира на общините управлението и финансирането на тези 
дейности, но не и отговорностите за определяне на видовете 
услуги, които тя реализира. 
Дейностите по предоставянето на публични услуги се 
реализират посредством финансирането на общинските 
бюджети, разделени на делегирани от държавата дейности и 
местни дейности. Предоставянето на средства за финансово 
подпомагане на общинските бюджети се осъществява под 
формата на трансфери (държавни субсидии) [3]. 
По силата на Закона за общинските бюджети, с общинския 
бюджет се определят и осигуряват парични средства за 
финансиране на местни и делегирани от държавата дейности. 
Делегираните дейности и стандартите за стойностната им 
количествена и качествена оценка се определят съвместно от 
съответния министър, националното сдружение на общините в 
Република България и министъра на финансите, чието 
утвърждаване и приемане е от Министерския съвет [2]. 
При разработването на общинските бюджети и приемането  от 
общинските съвети  на средствата за финансиране на 
делегираните от държавата дейности, те се определят по 
функции, групи и дейности, съгласно Единната бюджетна 
класификация, което е видно от фиг.1. 
За целите на настоящата публикация са изследвани данните от 
бюджета на община Велико Търново по функция „Отбрана и 
сигурност”, група Д „Защита на населението, управление и 
дейности при стихийни бедствия и аварии”, и по дейности: 
отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на 
запаси и мощности; превантивна дейност за намаляване на 
вредните последствия от бедствия и аварии; ликвидиране на 
последици от стихийни бедствия и производствени аварии; 
доброволни формирования за защита при бедствия.  
Разходите за група «Защита на населението, управление на 
дейности при стихийни бедствия и аварии» са показани в 
табл.1  

53

SCIENTIFIC PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC-TECHNICAL CONFERENCE "TECHNICS. TECHOLOGIES. EDUCATION. SAFETY ’13" ISSN 1310-3946

YEAR XXI, P.P. 53-55 (2013)

mailto:sevdalinaid_bg@mail.bg
mailto:yordanova_didka@abv.bg


Данните от таблицата сочат, че през 2008 г. за дейност 
отбранително-мобилизационна подготовка са заделени 
57 865 лв., докато през 2009 г. планираните финансови 
средства рязко намяляват /при планирани  8000 лв и отчетени  
7750 лв/ . Основната причина са ограничените ресурсни 
възможности на общината за периода 2008-2012 г. 
За превантивна дейност за периода 2008-2010 г.не са 
планирани финансови средства.  
За 2011 г.  предвидените средства за превенция  са 741 752 лв., 
а за 2012 г.-526 082 лв. Отчетените разходи са сравнително по-
ниски през 2011 г. / 260 262 лв/, спрямо планираните, а за 2012 
г. са отчетени почти толкова, колкото са и планираните. 
За дейност ликвидиране на последствията се наблюдават 
най-ниски стойности по план през 2009 г.- 358 271 лв , а най-
високи през 2008 г.-1 697 877 лв. Най-ниски са разходите, 
отчетени за ликвидиране на последствията  през 2010 г. - 46563 
лв., а  най-високи през 2008 г.- 1 339 606 лв. 
За анализирания период няма планирани и съответно отчетени 
средства за дейност доброволни формирования за община 
Велико Търново.  
Реализираните в края на годината икономии от средствата за 
финансиране на делегираните от държавата дейности остават 
като преходен остатък по бюджета на общината и се използват 
за финансиране на същите дейности, включително за 
инвестиционни разходи. 
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Фиг. 1  Начин на разпределение на финансови средства по 

делегираните от държавата дейности 
 

Таблица 1 Разходите  за група «Защита на населението, управление на дейностити при стихийни бедствия и аварии» за 
периода 2008-2012

  
Разходи по  

дейности /в лева/ 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

  план отче
т 

пл
ан 

от
чет 

пл
ан 

отчет пла
н 

отче
т 

пла
н 

отчет 

Група Д) "Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии" 

Дейност 282 
Отбранително-

мобилизационна 
подготовка 

5786
5 

5786
5 

800
0 

775
0 

90
00 

836
4 

1245
8 

1095
9 

3563
5 

9944 

Дейност 283 
Превантивна дейност 

0 0 0 0 0 0 741752 260262 526082 510080 

Дейност 284 
Ликвидиране 
последствия 

1697877 1339606 358271 267059 541114 46563 968340 812654 886035 618143 

Всичко за Група 
Д) "Защита на 
населението" 

1 755 742 1 397 
471 

366 
271 

274 
809 

550 
114 

54 927 1 722 
550 

1 083 
875 

1 447 
752 

1 138 167 

 
 
     Реализираните в края на годината икономии от средствата за 
финансиране на делегираните от държавата дейности остават 
като преходен остатък по бюджета на общината и се използват 
за финансиране на същите дейности, включително за 
инвестиционни разходи. 
     Процентните  съотношения  на отчетените към планираните 
средства по отделни дейности за  всяка от анализираните 
години са представени на  фигура 2. 
За дейност отбранително-мобилизационна подготовка планът е 
изпълнен на 100% през 2008 г., през 2009 г.-96,9 %, през 2010 
г.-92,9 %, през 2011 г.-87,9 %, и през 2012 г.- 27, 9%. 
  За  превантивна дейност изпълнението  на плана  за 2011 г.- 
35,1 %, а през 2012 г.-96,9 %. 
За дейност ликвидиране на последиците-през 2008 г.-78,9 %, 
през 2009 г.-74,5 %, през 2010 г.-8,6 %, през 2011 г.-83,9 %, и 
през 2012 г. -69, 8 %. 

 За дейност  отбранително-мобилизационна подготовка най-
ниско е изпълнението на плана през 2012 г. , а най-високо е 
през 2009. 
За превантивна дейност най-високо е изпълнението на плана 
през 2012 г.  
За  дейност ликдивиране на последиците най-ниско е 
изпълнението на плана  през 2010 г., а  най-високо през 2011 г. 
  Динамиката на отчетените спрямо планираните  ресурси за 
група «Защита на населението, управление на дейностите при 
стихийни бедствия и аварии, е показано на фиг.3. 
През анализирания период за цялата група се наблюдава ниско 
изпълнение на разходите през 2010 г.-9,8 %, а най-високо през 
2008 г.-79,6 %. През другите години данните варират  както 
следва: през 2009 г.-75,02 %;  през 2011 г.-62,9 %;  и през 2012 
г.-78,6 %. 
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Фиг.3 Динамика на отчетените към планирани

Фиг. 2  Динамика на отчетените към планираните средства  
(в %)  по дейности 

 
3. Изводи: 
В резултат на проучването могат да се направят следните по-
важни изводи: 
 отпуснатите от държавния бюджет средства за 
превантивна дейност през анализирания период са минимални. 
През първите години в плана на бюджета на община Велико 
Търново не са заложени  такива финансови средства; 
 през анализирания период общината не планира и 
съответно не отчита средства за дейност доброволни 
формиравания; 
 планираните средства не са изразходвани на 100 % , а 
остават като преходни остатъци за следващият отчетен период 
за финансиране на същите цели; 
 от всички планирани средства най-много са заделени 
за дейност ликвидиране на последиците при бедствия, аварии  
и катастрофи. 
 
4. Заключение 
Бюджетът на всяка делегирана от държавата функция се 
определя по утвърдените стандарти и натурални показатели. 
Така се осигурява предвидимост при финансирането. 
Предвидените в централния бюджет средства за съответната 
година  се предоставят на общините като целеви трансфери 
след определяне на условията, критериите и реда за 
финансовото им  подпомагане и за достъпа им до финансиране. 
Бюджетът на община Велико Търново изцяло е подчинен на 
принципите за планиране и цялостно управление на местните 
финанси. Законосъобразността и целесъобразността при 
набирането и изразходването на средатвата се гарантира 
посредством цялостна и точна оценка на местните 
потребности. Необходимо е то да бъде  съобразено с 

интересите на общината, на основата на задълбочени анализи, 
отчетност и прозрачност, които са приоритет на финансовия 
мениджмънт на ресурсите за защита при бедствия и аварии. 
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