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Основни принципи и съвременни
тенденции в управлението на
публичните финанси

Възприемане на мениджърския подход в
управлението
Възприемане на опита и практиката на
страните от Европейския съюз и САЩ
Активна научна подкрепа на финансовото
управление от страна на научни
организации и екипи



Конкретни практики

Присъждане на кредитен рейтинг от
международните рейтингови агенции;
Въвеждане на системи за многогодишно
финансово планиране;
Използване на методите на програмното
бюджетиране;
Осъществяване на публично-частни
партньорства между общината и частни
икономически субекти;



Конкретни практики

използване на нестандартни техники за
финансиране на общинския бюджет като
лизингово финансиране, разширено
използване на грантови схеми и фондове, 
както и емитиране на общински
облигации;
добри партньорски отношения с висши
учебни заведения, сконсултантски фирми и
неправителствени организации;



Системи за финансово
управление и контрол –
резултати през 2006 г.

постъпили и са регистрирани 2 424 бр. 
заявки за поемане на задължение и 5 152 
бр. искания за извършване на разход;
В резултат на осъществения
предварителен контрол не са валидирани
и не са поети задължения за извършване
на разходи на стойност 1 500 000 лв. 



Системи за финансово
управление и контрол –
резултати през 2006 г.

Извършена проверка за окомплектованост
и законосъобразност на 10 901 бр. искания
за извършване на разход и 5 829 бр. 
заявки за поемане на задължение от 51 
второстепенни разпоредители ;
Не са валидирани и не са поети
задължения за извършване на разходи на
второстепенните разпоредители на
стойност над 1 700 000 лв. 



Допълнително разработени
системи

Система за управление на общинската
собственост – 2003 г.;
Система за управление и контрол на
обществените поръчки – 2004 г.;
Одитни пътеки за управление и контрол на
процедури, документи и финансови
средства, свързани с кандидатстване и
реализиране на проекти, финансирани от
фондовете на ЕС – 2004 г.



През 2006 г. бяха
разработени
Системата за управление и контрол на
материалните активи;
Система за управление и контрол на
човешките ресурси;
Етичен кодекс и система за действие при
нарушение на етичните норми;
Система за управление на риска и
стратегия за управление на риска;
Система за вътрешна и външна
комуникация. 



Въвеждане на стандартите
за качество ISO

Системата за управление на качеството
ISO 9001:2001;
Система за управление на молбите и
жалбите на гражданите, в съответствие с
изискванията на стандарта ISO 10002;
Системата за управление на сигурността
на информацията, базирана на стандарта
ISO 27001  



Използвани програмни
продукти в областта на
финансовото управление

Модел за многогодишно финансово
планиране;
Бюджетен монитор – за следене на
разходите по параграфи, видове и
разпоредители;
За остойностяване на разходите и
определяне размера на такси и цени на
услуги



Финансови резултати в края
и началото на мандата

819 %63 445 800 лв.7 741 000 лв.Инвестиционна
програма

253 %194 500 000 лв.76 599 800 лв.Приходи
(план)

Увеличение
2007/2003

Бюджет 2007Бюджет 2003ПОКАЗАТЕЛИ



Благодаря за вниманието!


