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Т.1 ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА 2021 Г. 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, 

Представям на Вашето внимание проекта 
на Отчет за дейността на Управителния 
съвет на НСОРБ през 2021 г. Отчетът е 
изготвен в изпълнение на чл.20, т.8 от 
Устава на НСОРБ. Отчетът обхваща 
функциите на УС, съгласно чл.20 от Устава 
на Сдружението и подробно излага 
изпълнените дейности, съгласно чл. 20, т.2. 

Отчетът е изготвен и структуриран съгласно 
утвърдените правила за съставяне на 
аналитични документи. 

При анализа на постиженията и предизвикателствата пред НСОРБ в отчета са 
взети предвид особеностите на 2021 г: 

 динамична политическа обстановка: три избора за Народно събрание, 
избор за президент на Р България, работа с две редовни и две служебни 
правителства, както и с четири състава на Народното събрание; 

 липса на възможност за съществени инициативи, насочени към развитие 
на законовата рамка на местното самоуправление; 

 продължаваща епидемична обстановка. 

Основната аналитично-информационна част от отчета съдържа подробно 
изложение за изпълнението на задачите на НСОРБ, заложени в приетата от 
Общото събрание Програма за 2021 г. 

Откроени са: 

 Ключови постижения за общините в дейността на НСОРБ през 2021 г.; 

 Основни промени в нормативната уредба по секторни политики, приети по 
предложение или с подкрепа на НСОРБ;  
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 Координиране на общинските позиции по изпълнение на европейски 
политики за програмен период 2014 – 2020 и планиране на програмен 
период 2021 – 2027; 

 Дейности по представителство и партньорство с институциите; 

 Подкрепа от НСОРБ за укрепване капацитета на общините; 

 Международна дейност на НСОРБ; 

 Комуникационна политика на НСОРБ; 

 Институционално развитие на НСОРБ. 

В заключителната част са обобщени предизвикателствата пред НСОРБ през 2022 
– 2023 г. 

Съгласно чл.13, т. 5 от Устава на НСОРБ Отчетът за дейността на Управителния 
съвет се приема от Общото събрание. Съгласно чл. 20, т.8 от Устава на НСОРБ, след 
приемане от Общото събрание, отчетът ще бъде публикуван на интернет 
страницата на НСОРБ. 

Пълният текст на Отчета за дейността на Управителния съвет на НСОРБ през 2021 
г. е приложен към настоящата докладна записка. 

Пред заседанието на Общото събрание ще бъде представен синтезиран анализ 
на постиженията ни през 2021 г. и предстоящите пред организацията задачи в 
обстановка на продължаващи кризи. 

Въз основа на гореизложеното и на основание чл.13, т.5 от Устава на НСОРБ, 
предлагам на Общото събрание да вземе следното 

РЕШЕНИЕ 

1. ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НСОРБ ПРЕЗ 2021 Г. 
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УВАЖАЕМИ ДЕЛЕГАТИ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НСОРБ, 

На следващите страници Ви представяме отчета за дейността на Националното сдружение на 

общините в Република България през 2021 г. 

В нейното начало – още през месец януари 2021 г., Управителния съвет прие Програма за 

дейността на нашата организация, в която заложихме дейности за справяне с най-актуалните 

към онзи момент проблеми на общините в краткосрочен план, а именно: 

 Справяне с всички задачи на местно ниво за опазване здравето и живота на населението в 

условията на продължаваща пандемична обстановка в страната и света, предизвикана от 

Ковид-19; 

 Осигуряване на широка обществена подкрепа за реорганизацията на данъчната система на 

страната в посока разнообразяване на местните данъци чрез преотстъпване на част от 

националните; 

 Предизвикателства на КОВИД възстановяването - интегриране на общинско ниво на мерките 

и инвестициите с финансиране от европейските фондове, Плана за възстановяване и Фонда 

за справедлив преход; 

 Предизвикателствата на регионалното развитие - в ръцете на общините, чрез интегрирания 

териториален подход и представителството в Регионалните съвети за развитие; 

 2021 г. – година на парламентарни и президентски избори и произтичащата от това важна 

организационно – техническа задача пред общините, както и пред НСОРБ - да гарантира 

доброто взаимодействие с новата изпълнителна и законодателна власт след провеждането 

на изборите; 

 2021 - юбилейна за организацията година - равносметка и провеждане на юбилейни 

инициативи по повод 25 годишнината на НСОРБ. 

Годината, която отчитаме, ни поднесе много изненади и още нови предизвикателства, по които 

Управителния съвет работи изключително интензивно. 

Проведените три кампании за избор на народни представители и президент записаха 2021 г. 

като прецедент в историята на страната и изведоха на преден план ролята, компетентността и 

адаптивността на местната власт. Редовните парламентарни избори в началото на месец април 

бяха предшествани от предизборна кампания и законодателната дейност на 44-то Народно 

събрание реално приключи в края на м. февруари. Заради краткия живот на 45-то и 46-то 

Народни събрания, практически нямаше възможност да бъдат предприемани инициативи, 

насочени към развитие на законовата рамка на местното самоуправление. 

Въпреки непредвидимата политическа обстановка, чрез дейността си НСОРБ успя да осигури 

сравнително стабилна и предвидима среда за дейността на общините. През 2021 г. 

Управителния съвет работи изключително интензивно със съставите на четири Народни 

събрания (44то, 45то, 46то и 47мо), две редовни правителства (в началото и края на годината) и 

две служебни. Интензивността на комуникацията с често сменящите се представители на 

централната власт беше на ежедневна база, с множество присъствени, хибридни или 

дистанционни срещи, по целия спектър от проблеми и отговорности на общините. 
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Основните резултати за 2021 г., които успяхме да защитим въпреки динамичната политическа 

среда и различните политически играчи: 

 100 млн.лв. допълнителни целеви трансфери за общините при актуализацията на 

Бюджет 2021 по предложение на НСОРБ;  

 Бюджет 2022: най-дългата бюджетна процедура, в която сме участвали от създаването 

на Сдружението преди 25 години, с обсъждане на различни варианти на бюджет с четири 

различни екипа на Министерство на финансите. След участието на УС на НСОРБ в 

преговорите с МФ и на базата на активната работа със секторните министерства и двата 

варианта на законопроект (на служебното и на редовното правителства), в приетия на 

23.02.2022 г. ЗДБРБ бе договорен ръст от 712 млн. лв. на бюджетни взаимоотношения на 

държавата с общините в размер на 5,612 млрд. лв. (при одобрени за 2021 г. 4,9 млрд. лв. 

и осигурени по отчет към 31.12.2021 г. над 6,3 млрд. лв.). 

 Стабилно позициониране на общините като заинтересована страна в процеса на 

обсъждане на законодателни промени, внасяни от народни представители чрез 

въвеждане в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на 

норма, която изисква председателят на водещата парламентарна комисия да поиска 

становище от НСОРБ по всеки законопроект, касаещ правомощията на общините; 

 В резултат на проактивните действия на НСОРБ общините намериха достойно място в 

одобрения от правителството и внесен в ЕК План за възстановяване и устойчивост. Над 5 

млрд лв. от средствата по Плана ще бъдат инвестирани от местните администрации или 

с тяхното активно участие. Предстои НСОРБ да заеме важна роля в процеса на 

приоритизиране на инвестициите и разработване на ефективни механизми за тяхното 

управление. 

 Заслугата на НСОРБ в утвърждаване на принципите на местното самоуправление бе 

отчетена като важно постижение и по време на третата Мониторингова мисия на 

Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа (КМРВЕ) за оценка 

изпълнението на Европейската харта за местното самоуправление в България (ЕХМС). В 

доклада и препоръката към него, която беше одобрена през месец юни 2021 г., се дават 

недвусмислени указания за необходимостта от реална децентрализация в България.  

За съжаление, динамиката на година да бъдат реализирани част от задачите, които си 

поставихме в началото й: 

 По отношение на широката обществена подкрепа за децентрализацията: въпреки 

нашите послания към участниците в кампаниите за 45ия, 46тия и 47мия парламент, 

въпросите за развитието на местното самоуправление и децентрализацията в България 

не бяха сред приоритетните теми в предизборните програми на политическите партии, 

в предизборните студиа и по време на срещите с избирателите. Тази тенденция обаче се 

промени след структурирането на коалиционното управление и избора на редовно 

правителство. Въпросът за финансовата децентрализация беше обсъждан детайлно по 

време на преговорите за подписване на коалиционното споразумение, като беше 

отразен в окончателният му вариант в договорените приоритети в сектор „Регионално 
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развитие“ и „Финанси“. Ще говорим повече за това в предизвикателствата, които ни 

предстоят, по време на дебата в Общото събрание. 

 По отношение на работата в Регионалните съвети за развитие: Подготовката на новия 

формат на регионално развитие в значителна степен бе възложена на НСОРБ и след 

структурирането на Регионалните съвети за развитие, Сдружението има широк фронт да 

разгърне своя капацитет за осигуряване успешното функциониране на новите структури 

и за отчитане на всички нива на интересите на общините. Приемаме това доверие като 

оценка за разгърнатият потенциал на НСОРБ да работи не тематично парцелирано, а с 

разбиране за приоритетите в националните политики и отчитане интересите на местната 

власт. Очакваме през 2022 г. съветите да заработят интензивно. 

Няколко думи и за работата на административния екип на Сдружението през 2021 г. 

Добрата аналитична обезпеченост на предложенията, подготвяни от екипа на НСОРБ, в 

съчетание с изключителната ангажираност на ръководството и членовете на Управителния и 

Контролния съвет позволява да се постига подобряване на среда за работа на общините, макар 

и с по-бавни от желаните темпове. 

И през 2021 г. нашата организация продължи активната си работа по създаване на собствен 

информационно-аналитичен капитал. Направена беше пълна инвентаризация на 

законодателството, което касае общините (8 Кодекса, 150 закона и над 520 подзаконови 

нормативни актове); събрана и обработена е огромна по обем информация, която да подпомага 

прецизната преценка и формирането на мотивирани позиции в интерес на българските общини 

в секторите: общински финанси, данъчна политика, общински пътища, общински болници, 

детско и училищно здравеопазване, административни структури и услуги. Активността на 

общините е от особено значение за попълване на празнотите в базата данни за местното 

самоуправление и за създаване на систематизирана информация за надежден анализ и 

моделиране на процесите в бъдеще. Затова Управителния съвет изказва благодарност на всички 

общини за това че вашите експерти своевременно отговарят на проучванията, които 

Сдружението провежда. 

Поетапно се разширява и портфолиото от услуги, които НСОРБ предоставя на своите членове. 

Паралелно с утвърдените форуми, включени в годишната програма на Сдружението, бяха 

структурирани и нови тематични конферентни и дискусионни събития - регионални дискусии с 

кметовете и председателите на общински съвети по райони за планиране за обсъждане на 

актуални въпроси от дейността на общините. 

НСОРБ се утвърди като основен консултант на българските общини както с тематичните 

разработки, обвързани със сферите на компетентност на местната администрация, но и с 

привлечен екип от експерти, които през последните 2 години развиха мрежа за предоставяне на 

специализирани услуги по заявка. 

През изминалата година излезе в приоритетни позиции международната дейност на НСОРБ. Все 

по-пълноценно става участието на представителите на местните власти от България в 

структурите на европейско ниво. Организацията ни активно партнира със сродни структури на 

регионално и европейско ниво и през 2021 г. успешно приключи председателството на НАЛАС. 
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Дейността на НСОРБ значително се отвори към партньорства, каквито бяха препоръките на УС в 

началото на мандата 2019 – 2023 г. Сдружението сътрудничи активно с дипломатически мисии, 

граждански организации, образователни институции и сродни структури. Работата и 

постиженията на организацията получават по-голяма публичност и обществено уважение. 

Цялостно преструктуриране претърпяха и вътрешните комуникации в рамките на организацията. 

Съвременните технологии намират по-пълноценно приложение във всички административни 

процеси. 

С благодарност към всички колеги за динамичната и отговорна работа през 2021 г. и очакване за 

активна дискусия по време на заседанието на Общото събрание! 

 

Даниел Панов, 

Председател на УС на НСОРБ 

Кмет на община Велико Търново 
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1.СРЕДА 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ДЕЙНОСТТА НА НСОРБ ПРЕЗ 2021 г. 

Проведените три кампании за избор на народни представители и президент записаха 2021 г. 

като прецедент в историята на страната и изведоха на преден план ролята, компетентността и 

адаптивността на местната власт. Редовните парламентарни избори в началото на месец април 

бяха предшествани от предизборна кампания и законодателната дейност на 44-то Народно 

събрание реално приключи в края на м. февруари. Заради краткия живот на 45-то и 46-то 

Народно събрания, практически нямаше възможност да бъдат предприемани инициативи, 

насочени към развитие на законовата рамка на местното самоуправление. 

ДИНАМИЧЕН ДИАЛОГ С ИНСТИТУЦИИТЕ 

С новия състав на Народното събрание и екипите на министерствата през 2022 г. предстои НСОРБ 

да структурира такива взаимоотношения, които да продължат без сътресения практиката на 

диалог и взаимното зачитане, да надградят постигнатото през последните години и да 

гарантират свободата при вземане на решения от местните органи на самоуправление.  

Приоритет за НСОРБ остава ограничаването на практиката за прехвърляне на ресурсно 

неосигурени ангажименти на общините.  

Предстои работа и по допълване на методиката за изготвяне на оценка на въздействието, като 

бъде ясно дефинирана ролята на общините при подготовката на предварителна оценка на 

въздействие на нормативните актове (цялостна или частична), както и на последваща оценка на 

въздействието.  

В диалога с институциите следва отговорно и достатъчно мотивирано да бъдат поставени 

ключовите въпроси за промени в данъчното законодателство, ориентирано към споделяне на 

част от националните данъци с местната власт.  

РАЗВИТИЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

През 2021 г. приключи третата мониторингова мисия на Комитета на местите и регионални 

власти на Съвета на Европа за прилагането на Европейската харта за местно самоуправление. 

Предстои задълбочен анализ на препоръките и ясен план за тяхното изпълнение. 

По време на мисията бяха проведени срещи с представители на законодателната власт, на 

централната изпълнителна власт, с председателите на Конституционния съд и на Сметната 

палата, с Омбудсмана, с Управителния съвет на НСОРБ, с кмета на Столична община и кметове 

на други общини.  

През първата половина на 2021 г. протече интензивен процес на консултации между 

представители на КМРВЕ и НСОРБ по подготовката на доклада от поредния етап на наблюдение. 

Всички основни констатации и предложения, които НСОРБ формулира както в първоначалния 

анализ, така и в допълнителните консултации, бяха отчетени.  

На своя редовна сесия през м. юни 2021 г. КМРВЕ прие доклада и утвърди препоръки към 

България, свързани с прилагането на ЕХМС и развитието на местното самоуправление. Наред с 

общата констатация за постижения в развитието на местното самоуправление и на осъществени 
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стъпки към децентрализация, Конгресът констатира проблеми, на база на които отправи 

следните ПРЕПОРЪКИ: 

• да бъде прецизирано разпределението на правомощия между различните нива на 

управление, за да се избегне смесването на отговорности; 

• да бъдат увеличени възможностите на местните власти да адаптират изпълнението на 

делегираните правомощия към местните условия; 

• да бъде намалена зависимостта на местните власти от трансферите от държавния 

бюджет, чрез увеличаване дела на местните данъци и такси в местните приходи; 

• да бъде въведена обективна, адаптивна, надеждна и прецизна система за определяне 

на адекватни ресурси, които покриват разходите за изпълнение на общинските отговорности; 

• да бъде променена законовата рамка с цел повишаване финансовата самостоятелност 

на местните власти, чрез разширяване на правомощията им за местно данъчно облагане; 

• да бъдат опростени правилата, прилагани към местното бюджетиране, с цел 

облекчаване на бюджетния контрол и предоставяне на повече бюджетна самостоятелност. 

По споразумение между МРРБ и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 

(ОИСР), в рамките на процедурата по кандидатстване на страната ни в организацията, беше 

извършено изследване „Преглед на многостепенното управление – как многостепенното 

управление и децентрализацията да бъдат успешни за регионалното развитие в България“. 

Дейностите по изпълнението на този проект протекоха през 2019, 2020 и 2021 г. Представители 

на НСОРБ взеха активно участие в консултациите с екипа на ОИСР, като представиха основни 

данни и анализи за развитието на процеса на децентрализация у нас, постиженията, както и 

основните трудности и недостатъци при реализирането на този процес.  

В резултат на извършения преглед и анализ през 2021 г. ОИСР утвърди доклад „Децентрализация 

и регионализация в България“, съдържащ препоръки към страната ни за развитие в тези сфери. 

Някои от основните констатации в доклада:  

• Въпреки последователните стратегии и програми за децентрализация, България остава 

централизирана държава.  

• Единственото децентрализирано ниво в България (общинското) представлява 

относително малък дял от публичните разходи: 20% от публичните разходи (7% от БВП) спрямо 

34% от общите публични разходи в ЕС 28 (15% от БВП). Фискалната децентрализация е най-

слабото измерение в процеса на децентрализация.  

• Ниската фискална автономия и строгите фискални условия за много общини 

възпрепятстват способността им да предоставят услуги, да инвестират и да растат.  

• Общинските разходи се управляват до голяма степен от централното правителство. 

Административната децентрализация е ограничена и е подкопана от слабия общински 

административен и стратегически капацитет.  
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• Докато политическата децентрализация осигурява демократична легитимност и 

отчетност на общините, местната демокрация все още трябва да бъде засилена вътре в рамките 

на общините. 

УТВЪРЖДАВАНЕ РОЛЯТА НА НСОРБ В РАМКИТЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

В периода на дейност на 45-то Народно събрание беше постигнат важен резултат, който 

позиционира общините стабилно като заинтересована страна в процеса на обсъждане на 

законодателни инициативи, внасяни от народни представители. В Правилника за организацията 

и дейността на Народното събрание бе въведена норма, която изисква председателят на 

водещата парламентарна комисия да искат становище от НСОРБ по всеки законопроект, касаещ 

правомощията на общините (чл. 73, ал. 6). Тази важна стъпка дава възможност в новото 

законодателство да бъде гарантирано в по-пълна степен отчитането на условията за дейност на 

общините и да бъдат приложени на практика разпоредбите на Европейската харта за местно 

самоуправление, ратифицирана от страната ни, съгласно която (чл. 4, т.6) органите на местно 

самоуправление следва да бъдат консултирани своевременно по всички пряко засягащи ги 

въпроси.  

С въведеното изискване за консултиране с НСОРБ в законодателния процес в рамките Народното 

събрание, бе доразвит  постигнатия по инициатива на НСОРБ успех  от 2016 г., когато в Закона за 

нормативните актове изричното съгласуване с НСОРБ стана валидно за нормативни 

предложения на изпълнителната власт. По този начин консултативните компетенции на НСОРБ 

за гарантиране интересите на общините вече са стабилно законодателно уредени. 

ОБЩИНИТЕ И ДЪРЖАВАТА – ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

В преговорния процес за Бюджет 2022 за приоритетни бяха определени разширяването на 

обема на субсидии за общините и подобряването на механизмите за тяхното разпределение. 

Ключово предизвикателство през 2022 г. остава разширяването на приходната база за общините. 

ПОДГОТОВКА ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 

Подкрепата за общините за успешно приключване на проектите, изпълнявани с европейско 

финансиране от програмен период 2014 – 2020, беше един от водещите приоритети в работата 

на НСОРБ за 2021 г. Процесът е важно условие за запазване на финансовата стабилност на 

българските общини, за приключване на основни етапи по реновирането и изграждането на 

нова инфраструктура в различни обществени сфери.  През 2021 г. към ефектите от политическата 

нестабилност в страната, към препятствията пред изпълнението на инвестиционните дейности 

на общините се прибави и резкият скок в цените на енергоносителите и основни строителни 

материали и услуги. 

2021 г. не даде възможност на втория програмен период да разгърне потенциала на общините 

за работа по комплексни съвместни проекти. Продължителната липса на напредък по 

финализиране на програмите за европейско финансиране и по съгласуването на документите с 

ЕК, очертаха още едно сериозно предизвикателство в работата на общините – освен 2021 като 

година без европейски средства за инвестиции се очертава и 2022 г. 

Сред приоритетите в работата на НСОРБ запазиха своето място приключването на процеса по 

подготовка на основните стратегически документи за новия програмен период 2021 – 2027 г. и 



 

10 
 

осигуряването на максимален ресурс за пакета от мерки, от които ще могат да се възползват 

общините, в това число и в Плана за възстановяване и устойчивост.  

До финализиране на документа и получаване на неговото одобрение от ЕК, пред НСОРБ бе 

поставена задачата да договори и защити като свои функции в процеса на управление и 

изпълнение на проекти, финансирани чрез Плана за възстановяване и устойчивост на Република 

България: създаване на информационен пул с данни за обектите общинска и държавна публична 

и частна собственост, които отговарят на критериите за финансиране на инфраструктурни 

проекти; участие в процеса на приоритизация на обекти/ проекти с бенефициент и/или партньор 

общините; цялостната координация с отговорните за изпълнението на отделните програми, 

проекти и инициативи между отделните ведомства и общините. 

Липсата на редовно правителство замрази работата по развитие капацитета на новия механизъм 

за управление на регионите – Регионалните съвети за развитие и интегрираните инвестиции. 

Изграждането на трайни и перспективни партньорства за реализирането на съвместни проекти 

остана индивидуална инициатива на общините и в този план те демонстрираха плаха увереност. 

До края на 2021 г. бяха подписани две споразумения за интегрирани териториални инвестиции: 

между общините Ловеч, Троян, Никопол, Левски и Летница и между общините Сливен, Ямбол и 

Тунджа. 

Формирането на умения у екипите на общинските администрации за съвместно управление на 

дейности и позиционирането на НСОРБ като основната структура за съдействие на 

представителите на общините в Регионалните съвети за развитие остава приоритет и за 

настоящата 2022 г. 

СЕКТОРЕН ПРЕГЛЕД 

Административно управление 

2021 г. очерта като една от водещите задачи пред НСОРБ подкрепата за местните 

администрации в изпълнение на задълженията им по организационно-техническата подготовка 

при произвеждането на избори, както и при извършването на преброяването на населението. 

Едновременно с това продължи работата по развитие на административното обслужване в  

съответствие с възприетите стандарти.  

През месец януари Управителният съвет проведе работна среща с Президента, за обсъждане 

ангажиментите и затрудненията за общините в подготовката и провеждането на изборите, както 

и специфичните задачи, произтичащи от действащата епидемичната ситуация. Екипът на НСОРБ  

осигури непрекъсната комуникация с администрацията на Министерски съвет, така че общините 

да бъдат своевременно уведомявани за всички предстоящи задачи. 

Пандемичната обстановка оказа влияние и върху ангажиментите на общините, свързани с 

преброяването на населението. Високите нива на заболеваемост предизвикаха отлив на 

желаещи за преброители и общините вложиха допълнителни усилия за окомплектоване на 

екипите, ангажирани с преброяването и решаваха проблемите на местно ниво в синхрон с 

териториалните статистически бюра. НСОРБ продължи динамично да предоставя информация 

за всички промени в организацията и по време на самия преброителен процес. Поддържана бе 

постоянна комуникация с представители на НСИ. Намерено беше и решение за заплащане на 
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труда на членовете на общинските преброителни комисии чрез допълнителни законодателни 

изменения. 

Електронно управление 

През 2020 год. НСОРБ събра информация от общините за поддържаните от тях масиви от 

документи в областта на гражданската регистрация, технически архиви и архиви от ведомости 

за заплати, съхранявана на хартиен носител. Направена бе сравнително точна преценка за обема 

документи по отделните групи, които е препоръчително да бъдат дигитализирани: актовете за 

гражданско състояние (АГС), съхранявани от общините, са  около 28 милиона страници. В 

рамките на обсъжданията на Националния план за възстановяване и устойчивост бе включен 

проект за цифровизиране на съхраняваните в общините АГС /П38 раздел „Справедлива 

България“/. Цифровизацията на АГС е включена в проекта като Дейност 2. Бенефициент е ДАЕУ, 

а партньор – НСОРБ.  

През изминалата 2021 год. усилията на НСОРБ в партньорство с ДАЕУ и общините бяха насочени 

основно към: 

• Разширяване достъпа на общините до удостоверителните регистрови услуги през 

платформата RegiX. Чрез НСОРБ общините получиха колективен достъп до регистрови справки. 

Единствен ангажимент за общините  остава определянето на длъжностните лица, които да имат 

право на достъп. По тази схема беше реализиран колективен достъп до 33 справки за всички 

общини.  По същия ред бе получен колективен достъп до справки на МОН за специфичните 

нужди на Столична община, Пловдив, Варна и техните райони. Вече е получен и колективен 

достъп за всички общини до регистрови справки на НОИ, необходими при предоставяне на 

социални услуги. 

• Разработването на сайтове на общините на базата на федерирани портали, чрез което в 

облачната инфраструктура се създават сайтове, съответстващи на изискванията на ЗЕУ и 

подзаконовите нормативни актове. 

• Разширяване на електронните административни услуги, предоставяни по единния модел 

на заявяване, плащане и предоставяне през Единния портал за електронни административни 

услуги (ЕПЕАУ). През 2021 год. бе внедрено предоставянето от общините на услуги, които не са 

регистрирани в АР, в това число: заявления,  данъчни декларации по ЗМДТ; специфични услуги 

за образованието и др.  

• Предстои въвеждането на електронна услуга за справка от общините за дължимите 

задължения по ЗМДТ и тяхното разплащане по електронен път.  

Устройство и развитие на територията на общините и населените места 

С приети изменения и допълнения в Закона за устройство на територията (ЗУТ) бяха въведени 

изисквания за създаване и поддържане на дигитализирани регистри, които да обединят данните 

за устройственото планиране на територията, инвестиционното проектиране и строителството, 

регламентиране на общи правила за административното обслужване по ЗУТ, създаване на 

облекчен ред, както и определени ограничения, при реализиране на инвестиционни намерения. 

Дейностите по дигитализиране на етапите от инвестиционния процес остават приоритетни в 

работата на общините в сферата на устройство на територията. Паралелно с това НСОРБ 
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продължава натиска за създаване на ясни разпоредби, които да бъдат прилагани еднозначно от 

всички участници в инвестиционния процес.  

Важен приоритет в работата на НСОРБ остава и осигуряването на финансиране за поддържането 

в добро експлоатационно състояние на общинските пътища и улици в населените места, както и 

за провеждането на отчуждителни процедури по реда на ЗУТ и ЗОС. 

Здравеопазване 

Отговорностите на общините в сектор „Здравеопазване“ са рамкирани в сферите: общински 

лечебни заведения и детско и училищно здравеопазване.  До момента няма легална дефиниция 

за ангажиментите на общините, свързани с функционирането на здравната система и следва 

задълженията на местните власти да бъдат ясно обособени.  

Дейността и приходите на общинските лечебни заведения претърпяха драстичен спад, след като 

бяха ограничени плановия прием и консултации, същевременно се повишиха разходите за 

дежурства на персонал, предпазни средства, създаване на нови интензивни звена, 

преструктуриране и закупуване на апаратура. В края на годината към факторите, влияещи върху 

разходите в сферата на здравеопазването, се добавиха и цените на енергоносителите. 

Пандемичните вълни се отразиха и на ресурсите в детско и училищно здравеопазване, поради 

намаляване на посещаемостта и увеличаване на режийните разходи. 

Съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения и през 2021 година Управителният 

съвет прие списък с болниците в труднодостъпни и/или отдалечени райони за 2022 година, 

които да получават целева субсидия. Списъкът обхваща 71 болници.  

Необходимостта от поддържането и усъвършенстването на мрежата от детски ясли, градини и 

здравни кабинети остава сред приоритетите на НСОРБ за 2022 г. в сектор „здравеопазване“. 

НСОРБ проведе проучване за актуалната картина на детското и училищното здравеопазване към 

31.12.2020 г., в което участваха 152 общини. Бе изготвен анализ за състоянието на детско и 

училищно здравеопазване, който бе приет от Управителния съвет и представен на членовете на 

Постоянната комисия по Здравеопазване на НСОРБ. На база на резултатите, установените 

тенденции и дефицити, бяха предложени краткосрочни и дългосрочни мерки за решаването на 

проблемите. Изготвен е пакет от предложения за законодателни и нормативни промени, които 

са обсъдени от широк кръг експерти от общините и одобрени от УС. Целта на предложенията  е 

да бъде гарантирано качеството на грижите за децата и да бъде оптимизирано управлението на 

ресурсите. Предложенията на НСОРБ вече са представени на Министерство на здравеопазването 

и е създадена междуведомствена работна група за обсъждането им. 

Култура 

Дейността на културните институции беше силно ограничена, поради въведените 

противоепидемични мерки и това се отрази в дейността на музеите, театрите, библиотеките и 

др. културни институти. 2021 г. запази тенденциите за спад на показателите.   

Пандемичната обстановка се отразява неблагоприятно върху културните дейности и политики 

на ниво общини поради допълнителни фактори: 
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• затваряне или намаляване на капацитета за публика на културни институции, което 

рефлектира пряко върху приходите от културни дейности; 

• въведените облекчения за ползване на обекти – общинска собственост за творчески 

колективи, във връзка с мерките за смекчаване въздействието на пандемията; 

• ограниченията за провеждане на събития и пътувания доведе до рязък спад в културните 

събития /в това число и на открито/, организирани от общините /или от външни организатори, 

но включени в културните календари на общините/; 

• активизирането на потребителите и създателите на културно съдържание в дигиталните 

платформи, води до траен отлив на публики; 

• в условията на висока инфлация и несигурност, потребностите от културни продукти се 

изместват на заден план като не първостепенни. 

В изследване на тези процеси на местно ниво, НСОРБ стартира през 2021 г. обстойно проучване 

сред общините относно състоянието на управлението на културните политики. Целта на 

проучването е да бъде набрана систематизирана информация за сектора на културата и 

творческите дейности на общинско ниво, които да позволяват анализ на процесите и 

прогнозиране на тенденциите с оглед търсене на превантивни решения за неблагоприятните 

тенденции. Анализ на получените данни ще бъде представен през 2022 г. 

Опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси 

Въвеждането на нови механизми в процеса на управление на отпадъците е важен етап в 

преформатирането на основни общински функции, който бе отложен за 2024 г., след излизане 

на основните данни от преброяването на населението. Процесът е от ключово значение за 

адаптирането на българските общини към постигане на съответствие с изискванията на зеления 

преход и политиките на ЕС за развитието на Съюза. Ролята на НСОРБ в този процес е на източник 

на информация и добри практики, анализатор на проблемите и възможностите за тяхното 

преодоляване, посредник за експертно развитие на общинските служители в сектора. НСОРБ 

запазва и ключовата си роля в комуникацията с институциите в процеса на формиране на 

нормативната рамка. 

През 2021 г. бе въведена законова възможност месечните обезпечения и отчисления за 2020 г. 

по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО да остават по сметка на общината, която ги е събрала и да могат да бъдат 

използвани по решение на общинските съвети за дейности, свързани с управление на 

отпадъците. Месечни отчисления за 2021 г. останаха дължими от общините в срок до 31 

декември 2021 г., като за тях не са дължими лихви при  евентуалното по-късно превеждане на 

РИОСВ. Тези две предложения осигуриха на всички общини по-голяма гъвкавост и оперативност 

при ползването от общините на отчисленията и обезпеченията по Закона за управление на 

отпадъците. 
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2.ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ОБЩИНИТЕ 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

През 2021 НСОРБ, чрез своите представители, участва активно в работата на 270 консултативни 

и междуведомствени структури. През 2020 година работата на междуведомствените органи 

беше почти изцяло дистанционна, а през 2021 г. заседанията придобиха и хибриден формат, 

което се отрази положително на активността на участие. 

Към края на 2021 година НСОРБ представлява общините в над 140 междуведомствени органи – 

комитети за наблюдение, национални съвети, комисии и управителни съвети с общо брой 

представители над 310 кметове, председатели на общински съвети и общински съветници, 

заместник-кметове, кметове на райони и др.   

НСОРБ участва в най-много междуинституционални органи на Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството - общо 37 бр., следвано от Министерство на труда и социалната 

политика със 16 бр. и Министерски съвет и Министерство на вътрешните работи с по 14 бр. 

Разпределение на междуинституционалните органи, в които НСОРБ е представено, по 

ведомства: 

 

 

 

 



 

15 
 

Брой титуляри и заместници по вид на междуведомствените органи 

Междуведомствени органи  Органи  Брой титуляри Брой зам. 

КН, СКН, ТРГ,  Съвети и УС 138 166 140 

Работни групи  132 214 50 

Актуализирани и нови 

представители общо  

9 съвета 

9 РГ  

20 в съвети и 46 работни 

групи (11-МТСП Етичен 

кодекс) 

13 (11 

МТСП) 

Общо:  270 380 190 

Брой съвети и РГ по ведомства  

Ведомства  Съвети Раб. групи 

МРРБ  37 15 

Министерски съвет  14 19 

МВР  14 9 

МТСП  16 21 

МОН  12 9 

МИ  4 1 

МЗХГ  6 10 

МОСВ  8 10 

МЗ  3 7 

МК  4 5 

МТ  3 3 

ММС  2 1 

МТИТС  2 4 

МО  1  

МФ   1 

МП   1 

НС  1 1 

други  10 15 

ОБЩО: 270 междув. органи  138 132 
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НСОРБ участва в 132 експертни работни групи със 190 представители - предимно общински 

експерти и експерти от екипа на Сдружението. Водещото ведомство в което НСОРБ има най-

голямо представителство е Министерство на труда и социалната политика с 21 работни групи, 

следвано от Министерски съвет с 19 работни групи и т.н.  

 

Съотношение на представителството на НСОРБ в междуведомствени експертни работни 

групи: 

 

Към края на 2021 г.  НСОРБ е излъчило представители в нови междуинституционални органи и е 

актуализирало представители във вече функциониращи органи - общо 21 титуляри и заместници 

в 9 съвета, както и 59 титуляри и заместници в общо 9 работни групи.  

Общият брой на проведените заседания е над 150, а броят проведени работни срещи, семинари, 

конференции, кръгли маси и др. надхвърли 270.  През изминалата година общият брой на всички 

проведени срещи в рамките на функциите по представителство на НСОРБ е над 500. 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството отново лидер по брой проведени 

срещи - общо над 60, следван от Министерски съвет - 32, Министерство на труда и социалната 

политика - 30  и  т.н. 

ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020  

ПОДГОТОВКА НА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 
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Представителите на Сдружението в Комитетите за наблюдение по Оперативните програми от 

настоящия планов период 2014-2020 са взели участие в 14 заседания. Екипът на НСОРБ, 

съвместно с представителите, са обработили, предоставили бележки и съгласували общо 72 

писмени процедури.  

Значителен е броят на проведените писмени процедури на Съвместния комитет за наблюдение 

по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VA- Румъния – България - общо 32.  

 

 

През 2021 г. продължи и подготовката на програмите от новия програмен период 2021-2027, 

като към края на отчетната година представители на НСОРБ са участвали в 41 заседания на 

Тематични работни групи и съвместно с екипа на Сдружението са изпратили бележки и са 

съгласували 23 писмени процедури. Най-голям брой заседания, са проведени от тематичните 
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работни групи за подготовка на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските 

райони – 16 заседания и на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури – 8 заседания. 

 

През 2022 г. НСОРБ ще продължи да осигурява представителството на общините в различни 

формати на координационни и консултативни органи, чрез:  

• експертно обезпечаване участието и логистична подкрепа; 

• осигуряване на ефективна комуникация и координация между организациите; 

• подготовка на бележки и помощни материали за участие; 

• финансово обезпечаване на част от разходите на представителите на НСОРБ, при 

участието им в присъствени заседания в други населени места. 

Повече информация по темата е публикувана на сайта  https://www.namrb.org/predstaviteli  

През отчетната годината НСОРБ е представило общо 97 становища по нормативни и 

поднормативни актове, както и по документи, касаещи управлението на проекти с европейско 

финансиране. 

  

https://www.namrb.org/predstaviteli
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МЕЖДУВЕДОМСТВЕНО СЪГЛАСУВАНЕ 

 

 

Наблюдаваният спад в броя на законодателните инициативи и съответно предоставените 

становища, се дължи на провежданите през годината избори и е характерна тенденция, 

независимо от вида на изборите. Динамиката през 2020 г. е свързана с приетите промени в 

редица правни актове във връзка с пандемията. 

Независимо от  смяната на три състава на парламента през 2021 г. се запазва традицията най-

големия брой внесени становища от името на общините да е до Народно събрание - общо 24. За 

четирите години те са общо 152. Следващи по интензитет на обмена на становища са 

Министерство на финансите, Министерски съвет, Министерство на труда и социалната политика 

и Министерство на регионалното развитие и благоустройството.  
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Разпределение по ведомства на становищата на НСОРБ за периода 2018 – 2021 г. 

 

Основните типове стратегически и нормативни документи, по които НСОРБ е изготвило и 

представило становища: 

• изменения в правни актове: законопроекти, правилници и наредби - над 60; 

• промени в действащи и подготовка на нови документи, свързани с управлението на 

европейски средства - над 15;  

• създаването и актуализирането на национални стратегически документи: 

 Национален план за възстановяване и устойчивост Република България; 

 План за действие за внедряване на епизоди от живота; 

 Четвъртия национален план за действие  в рамките на инициативата "Партньорство 

за открито управление" и др. 

Относителен дял на специфичните сфери, по които НСОРБ е предоставило бележки и 

коментари:  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩИНИТЕ 

Основна функция на НСОРБ е поддържането на пряка, динамична и ефективна връзка с 

членовете на организацията. Към края на годината общият брой на писмените консултации, 

предоставени на общини, надхвърля 100, без да бъдат включвани консултациите, предоставени 

по телефон.  

През 2021 година общият брой на изпратените писма до всички общини е 206, от тях: 

• само за информация – 130; 

• за предоставяне на информация от общините – 31; 

• за изразяване на становища, коментари и бележки – 20; 

• други (покани, обучения, награди) – 25. 

 

Динамика на обмена на кореспонденция между НСОРБ и общините на годишна база за 2021 и 

съпоставка с 2020 г.: 
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3. ДЕЙНОСТИ НА НСОРБ ЗА ДЕЦАНТРАЛИЗАЦИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО 

След близо 5 годишно прекъсване през 2020 г. беше възстановена дейността  на Съвета по 

децентрализация на държавното управление и започна работа по актуализация на Стратегията 

за децентрализация 2016-2025 г. и изготвяне на нова Програма за нейното изпълнение, което 

продължи частично и през 2021 г. Представители на общините взеха активно участие в двете 

заседания на работната група към Съвета за децентрализация на държавното управление, в 

рамките на която бяха подготвени и приети проектите на двата документа. 

НСОРБ предостави анализ за изпълнение на действащата към момента Стратегията за 

децентрализация, базиран на допитване, проведено сред общините. Процесът по подготовка на 

новата Програма отново беше замразен след изборите през април 2021 г. 

НСОРБ разпространи послание до политическите сили, участващи в изборите за Народно 

събрание. Темата за децентрализация залегна в политическите програми на някои партии, а в 

последствие и в коалиционното споразумение. 

ОЦЕНКА ЗА РАЗВИТИЕТО НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ И ПРЕПОРЪКИ ОТ 

ОСНОВНИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ 

В края на 2020 и началото на 2021 г. беше проведена третата мониторингова мисия на Конгреса 

на местните и регионални власти (КМРВЕ) към Съвета на Европа по прилагането на Европейската 

харта за местно самоуправление в България.  

Както бе посочено, на своя редовна сесия през м. юни 2021 г. КМРВЕ прие доклада и утвърди 

препоръки към България, относно прилагането на ЕХМС и развитието на местното 

самоуправление.  

В доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) 

„Децентрализация и регионализация в България“ , приет през 2021 г. също се съдържат 

препоръки към страната ни за развитие в тези сфери, които са подробно посочени по-горе. 

Новата формула на регионално развитие изисква и дълбока трансформация на централизирания 

начин на мислене в държавните институции и партньорски подход към местните власти. Тя 

налага цялостна промяна в културата на взаимоотношения между двете нива на управление и 

нов подход в работата на регионалните структури на държавната администрация. 

 

ФИНАНСОВАТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ: СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ 

Темата за финансовата децентрализация в България бе във фокуса на Годишната среща на 

местните власти през 2021 г. Ранди Мондорф, основен докладчик на мониторинговата мисия на 

Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа взе участие в конференцията и 

представи констатациите от проверката и препоръките към страната ни. В рамките на дискусията 

бяха очертани относително справедливите за всички общини модели на промяна на 

бюджетните взаимоотношения на общините и държавата. Институтът за пазарна икономика 

разработи специална онлайн платформа “2% в твоята община”. Старши икономистът Петър 
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Ганев представи хипотетични разчети, които демонстрират потенциалните ефекти от евентуално 

преотстъпване на една пета от приходите от подоходното облагане в полза на общините на 

принципа “парите следват личната карта”.  

Въпросът за по-голямата финансова самостоятелност на общините следва да намери своето 

логично дългосрочно решение и централната власт трябва да гледа на местната като партньор 

бе мнението, изразено от участниците в дискусията. Форумът за бъдещето на финансовата 

децентрализация провокира активна дискусия и демонстрира подкрепата на местните власти за 

дългогодишните усилия на ръководството на НСОРБ за отстояване самостоятелността общините. 

 

4. ПРОМЯНА И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРАВНАТА УРЕДБА НА МЕСТНОТО 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

ПРАВНА СРЕДА 

През 2021 г. , в условията на две служебни и едно редовно правителство и четири различни 

състава на Народното събрание, промените в нормативната уредба бяха инцидентни, предимно 

в подзаконовите нормативни актове от компетентността на Министерски съвет. 

ПРЕГЛЕД ПО СЕКТОРИ 

ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Закон за общинската собственост - бяха приети промени, касаещи създаването по места  на 

регистър на имотите, които подлежат на отчуждаване и въвеждане на забрана при определени 

условия с договор за наем да се възлагат строителство и/или услуги по смисъла на Закона за 

концесиите и на Закона за обществените поръчки.  

Закон за горите - промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии се 

допуска и за изграждане на индустриални паркове. 

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - бяха приети промени, свързани със 

средствата, събрани от предоставянето на полски пътища, както и от наложените глоби и 

имуществени санкции по повод ползването на полски пътища, постъпили по сметка на 

общината. Те могат да се разходват по заповед на кмета на общината за трасиране и поддържане 

на полските пътища, както и за почистване на самозалесили се земеделски имоти, общинска 

собственост. По повод цитираните промени, НСОРБ внесе отрицателно становище на етап 

вносител на законопроекта и водеща комисия в НС, което не бе взето под внимание от НС. 

Закон за държавната собственост – с приетите промени беше облекчен режимът на придобитите 

от общини имоти -  частна държавна собственост. Общините нямат право да даряват подобни 

имоти, като могат да заменят или да внасят като непарична вноска в капитала на търговски 

дружества придобитите имоти само в случаите, свързани с реализиране на обекти, необходими 

за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. Промените са 

съгласувани от НСОРБ. 

Закон за устройство на територията - през 2021 г. Конституционният съд постанови дело № 

11/2021 г., с което установи противоконституционност на чл. 148, ал. 16 и чл. 178, ал. 3, т. 5 в 
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частта „в териториите със средно и високо застрояване, както и“ от Закона за устройство на 

територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г., посл. изм. и доп., бр. 21 от 12.03.2021 г.). Решението 

е в синхрон с изразеното становище от НСОРБ. 

От началото на 2021 г. в НСОРБ периодично се получават сигнали от общини за проблеми, 

свързани с осъществявания контрол от ДАМТН по управлението и експлоатацията на язовири. 

НСОРБ инициира среща на кметове от засегнатите общини с ръководството на Държавната 

агенция Метрологичен и технически надзор. Общините очертаха проблемите при 

осъществявания контрол: прекомерни и неаргументирани изисквания, налагане на предписания 

с несъобразени с естеството на дейностите срокове и налагане на административни актове. 

Временно беше спряно издаването на наказателни постановления и извършен преглед на 

издадените АУАН. Със заповед от м. август 2021 г. беше създадена работна група за подготовка 

на изменения в Наредбата за безопасна експлоатация на язовирите. В работната група участват 

представители на общини и на НСОРБ, както и представители на МРРБ, на областни управи, на 

ДПУСЯ, на УАСГ и др. До края на 2021 г. са проведени 9 заседания, на които е очертан широк кръг 

регламенти, които се нуждаят от промяна и усъвършенстване. Работната група не е достигнала 

до финален вариант на проекта за изменения на Наредбата. 

В началото на 2021 г. бяха приети свързани изменения в Закона за пътищата и  Закона за 

движението по пътищата. Измененията и в двата закона са насочени към регламентиране 

изпълнението на националните политики за безопасност на движението по пътищата, чрез 

уреждане отговорностите на собствениците на пътищата. НСОРБ настоя за възлагане на 

балансирани отговорности на общините по отношение на пътна инфраструктура - общинска 

собственост (общински пътища и улици), съобразена реалните възможности (експертен 

капацитет и финанси) на местните администрации.  

Във връзка с новите разпоредби в Закона за движението по пътищата общините следва да 

създадат свои Комисии по безопасността на движението на новите законови основания. За целта 

през м. септември 2021 г. Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ 

издаде задължителни Правила за организацията и дейността на общинските комисии по БДП. 

Правилата бяха съгласувани с НСОРБ и с общините. НСОРБ изготви и изпрати до общините 

консултативен материал със специални указания за необходимите действия по създаването и 

дейността на новите Комисии по БДП.  

В рамките на постоянната комисия на НСОРБ по местно самоуправление, икономическа 

политика и туризъм бяха дискутирани някои нормативни проблеми, свързани с функциите на 

общинските комисии по БДП, с несъответствия между текстове на издадените Правила и 

законови разпоредби. В резултат от страна на ДА БДП беше инициирана процедура за 

изменения и те бяха утвърдени със заповед на директора на агенцията през м. декември 2021 

г.. 

С оглед създаване на адекватни условия за дейността на общините в сферата на пътна 

безопасност, в Консолидираните предложения на НСОРБ до министерството на финансите за 

общия размер на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет, изпратени 

на МФ през м. октомври, бяха формулирани 2 основни предложения: 
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• предоставяне на общините на 50 млн. лв. за дейности по пътна безопасност, в рамките 

на общ ресурс от 300 млн. лв. за поддържане и развитие на общинската пътна и улична мрежа; 

• създаване на нов стандарт за делегирана от държавата дейност „Общински комисии по 

безопасност на движението по пътищата“ с конкретни финансови и натурални показатели. 

Във връзка с измененията в Закона за пътищата през 2021 г. към ДА БДП беше създадена работна 

група за изготвяне на проект на Наредба за процедурата за управление на безопасността на 

пътната инфраструктура (Наредба за пътните одити). В състава на работната група участва 

представител на НСОРБ. През м. декември проектът на наредбата беше финализиран. 

През 2021 г. бяха приети изменения и допълнения в Закона за публичните предприятия и Закона 

за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, които 

нямат отражение върху дейността на общините. 

ОБЩИНСКИ ФИНАНСИ, ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

През 2021 г. не са настъпили същностни промени в правната рамка, регулираща работата на 

общините в областта на финансите. Поредицата парламентарни избори и структуриране на 

правителство доведе до изоставане в определените срокове по бюджетната процедура за 2022 

г., като за пръв път от 1997 г. насам ЗДБРБ за 2022 г. не беше приет  в рамките на календарната 

2021 г. 

В хода на бюджетните преговори НСОРБ успя да постигне положителни промени за общините 

както по Бюджет 2021 г., така и по макрорамката за 2022 г., които са подробно представени в 

съответния раздел на настоящия отчет. 

В ЗМДТ беше запълнен „правния вакуум“, породен от решението на Конституционния съд, за 

отмяна разпоредбите на чл. 22 от ЗМДТ. Разпоредбата за минималния и максималния размер 

на данъка върху недвижимите имоти беше възстановена. Сроковете за влизане на новите 

основи за определяне на такса битови отпадъци бяха обвързани с публикуването на резултатите 

от Преброяването на населението и жилищния фонд.  

Осигурени бяха 100 млн. лв. като допълнителен трансфер за общините за 2021 г. от 

актуализацията на ЗДБРБ за 2021 г. Предложението на НСОРБ беше подкрепено от народните 

представители и внесено между първо и второ гласуване.  

Осигурени бяха условия за достъп и на общинските търговски дружества до предвидените в 

централния бюджет допълнителни 40 млн. лв. за подпомагане на превозвачите, извършващи 

обществен превоз на пътници.  

Беше извършен и задълбочен анализ на механизмите за разпределение на държавните 

трансфери по общини за периода 2003-2020 г. 

Подробна информация за всички етапи от бюджетната процедура за 2022 г. и 

предприетите от НСОРБ действия е представена в Раздел 5 БЮДЖЕТНА ПРОЦЕДУРА. 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

В края на 2021 г. бяха обсъдени мерки, които да бъдат включени в Четвъртия план за открито 

управление, които не ангажират пряко общините. 
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Представители на НСОРБ бяха включени в състава на работна група към ДАЕУ за изготвяне на 

проект на ЗИД на Закона за достъп до обществена информация, във връзка с транспониране на 

европейско законодателство в ЗЕУ. Внесените от НСОРБ бяха отклонени като не свързани пряко 

с целите на конкретния законопроект. Предстои  да бъдат внесени за разглеждане в последствие 

пред работна група по проблемите на прилагането на ЗДОИ. Необходимостта от изменение и 

допълнение на Закона за достъп да обществена информация и прекратяването на 

„злонамерените атаки“ срещу общинските администрации ще бъде един от приоритетите в 

работата на НСОРБ. 

През 2021 година бяха проведени 6 онлайн заседания на Съвета за административна реформа, 

в които участваха представители на НСОРБ. Внесени бяха становища, предложения и бележки 

по въпросите, пряко засягащи общините. 

НСОРБ внесе предложение до Министерския съвет по Проект на Постановление за изменение и 

допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Предвид 

важността на подзаконовия нормативен акт, НСОРБ проведе проучване сред общините, на база 

на което бяха подготвени конкретни предложения: 

• В едномесечен срок от влизане в сила на постановлението, ръководителят на 

административната структура да има възможност еднократно да определя нов размер на 

индивидуалните основни месечни заплати на отделни служители, в рамките на разходите за 

персонал по бюджета на съответната административна структура за 2021 г., когато 

индивидуалната основна месечна заплата на служителя е по-ниска с повече от 5 на сто от 

средния размер, на индивидуалните основни месечни заплати на служителите на същата 

длъжност в съответното административно звено или в административната структура, определен 

към 31 декември 2020 г.“ 

• Да се изплаща допълнително възнаграждение за възложени със заповед на органа по 

назначаването допълнителни задължения във връзка с изпълнението на дейности, извън 

преките задължения в длъжностната характеристика. 

НСОРБ внесе становище и по Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност 

на държавни служители. Сдружението предложи текстове, свързани с практическото прилагане 

на централизирания тест и с преосмисляне на начина на оценяване на кандидатите. 

НСОРБ възрази по проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за 

административно обслужване, в частта свързана с осъществяването на проверки и контрол от 

страна на областните управители на общинските администрации при осъществяването на 

административно обслужване. Част от мотивите на НСОРБ са, че се създава предпоставка за 

нарушаване на принципите на независимост на органите във връзка с осъществяването на 

местното самоуправление. В Наредбата изрично е записано, че контролът по изпълнение на 

задълженията във връзка с административното обслужване, се осъществява от органите на 

изпълнителната власт, т.е.  кметовете и кметските наместници. В приетите изменения и 

допълнения текстът е отпаднал и е вменено осъществяването на проверки само по конкретни  

сигнали и жалби. 

През месец август 2021 г. бяха приети изменения и допълнения в Наредбата за административно 

обслужване, уреждащи комуникация по телефона с гражданите и приемането на стандарт в тази 
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връзка. НСОРБ внесе предложения за прецизиране на текстове, създаването на общ стандарт за 

комуникация с потребителите по различни канали. Част от предложенията бяха приети и 

отразени.  

НСОРБ подготви и становище по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение 

и допълнение на Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на 

въздействието на нормативни актове. Предложено бе, при изготвянето на предварителна 

оценка на въздействие на нормативен акт (цялостна или частична), както и на последваща 

оценка на въздействието, общините да бъдат включени изрично като заинтересована страна в 

случаите, когато се засягат техни правомощия.  

НСОРБ представи конкретни бележки по Доклада за актуализирано състояние на 

административните услуги на пет епизода от живота, изготвен в рамките на проект “Напредване 

на реформата в публичната администрация”. Предложенията бяха свързани с предоставяните 

услуги от общинските администрации. 

С данните от проведеното през 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд в 

Република България е свързано извършването на актуализиране (при необходимост) на 

критериите и показателите, ползвани в Методиката за категоризиране на административно-

териториалните единици (АТЕ) и териториалните единици (ТЕ) в страната. Задължението за 

организиране и провеждане на тази актуализация е на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството. Със своя заповед РД-02-14-311/31.03.2021 год. той определи състава на 

междуведомствена работна група, която да изготви предложение за категоризацията. В нея са 

включени експерти от общините Габрово, Радомир и Велико Търново и на НСОРБ. Към края на 

2021 год. е подготвен работен вариант за актуализация на критериите и показателите за 

категоризиране и са обсъдени варианти за Методиката за категоризиране. Направено е и 

проучване от МРРБ за уточняването на институциите, които да са първични администратори на 

данните заложени по отделните критерии. В периода до следващото преброяване те трябва да 

осигуряват данните за провеждането на периодичен мониторинг на категоризирането. Предстои 

след обявяване на официалните резултати от преброяването, да бъде извършено 

категоризиране на АТЕ и ТЕ. Следва да се има предвид, че промяната в категоризацията на ТЕ, в 

определени случаи, може да доведе до промяна на данъчните оценки на недвижимите имоти.  

УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 

През 2021 г. продължи установеното добро сътрудничество между НСОРБ,  МРРБ и АГКК, 

фокусирано в следните направления: 

• участие в работни групи;  

• съдействие при набиране на информация от общините (геозащитни обекти и т.н); 

• предоставяне на информация във връзка с аргументирано отстояване на позициите на 

общините (дължина на общински пътища, баланс на териториите на общините по данни от 

кадастъра и др.); 

Представители на НСОРБ работят в рамките на: 
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• Националната работна група за въвеждане на строително-информационното 

моделиране за целия жизнен цикъл на строежите; 

• Междуведомствена работна група за изработване на Пътна карта и Техническо задание 

за изграждане на Единна електронна система за устройствено планиране, инвестиционно 

проектиране и разрешаване на строителство; 

• Междуведомствена работна група за изработване на НИД на Наредба № РД-02-20-2 от 

26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите 

на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията; 

През 2021 г. бяха проведени дистанционни заседания на работните групи с участието на 

експерти от НСОРБ и общините. Тенденцията е за въвеждане на дигитализация на 

инвестиционния процес, създаване на общи информационни масиви, регламентиране на 

електронни формати и стандарти за предаване на инвестиционните проекти. 

По инициатива на НСОРБ бяха сключени меморандуми за сътрудничество между НСОРБ и 

браншовите организации в инвестиционното проектиране и строителството – КАБ, КИИП, КСБ, 

БААИК, както и с Университета по архитектура, строителство и геодезия. 

Сред приоритетите за 2022 г. остават усилията за намаляване на административната тежест, 

обединяване на усилията за качествено изпълнение на заложените в следващия програмен 

период проекти на общините и др. 

Основни проблеми в сектора, които остават неразрешени са свързани с липсата на финансов 

ресурс за: 

• поддържането в добро експлоатационно състояние на общинските пътища и улици в 

населените места; 

• провеждане на отчуждителни процедури по реда на ЗУТ и ЗОС; 

Изминалата 2021 г. бе динамична от страна на законодателни изменения в сферата на 

устройството на територията. Част от направените изменения създадоха предпоставки за 

противоречива практика, във връзка с което със свое писмо НСОРБ изиска методическо указание 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството по прилагането на ЗУТ. 

Във връзка с отменените разпоредби в ЗУТ, през декември 2021г. на Портала за обществени 

консултации на Министерски съвет бе публикуван изготвен от Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

устройство на територията.  

Със свое становище НСОРБ представи следните конкретни предложения по публикувания за 

обществено обсъждане през декември 2021г. ЗИД на ЗУТ. Предстои проектът да бъде внесен за 

обсъждане и приемане от Народното събрание: 

• Осигуряване на оптимален срок за отчуждителни производства по реда за ЗУТ и ЗОС, 

предвид че голяма част от отчуждителните производства не могат да приключат с обезщетяване 

в 1-годишен срок от започването му, поради редица технически, административни и правни 

проблеми. Считаме, че оптималният срок е 3 години.  
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• Допълване на възможностите за изменение на ОУП при възникване на  инвестиционни 

инициативи за изграждане на мощности за производство на енергия от възобновяеми 

източници“. Предложението е свързано с  чл. 10, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми 

източници кметът на общината разработва и внася за приемане от общинския съвет общински 

дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на енергията от 

възобновяеми източници и биогорива в съответствие с НПДЕВИ, които включват разработване 

и/или актуализиране на общите и подробните устройствени планове, свързани с реализация на 

благоустройствени работи за изпълнение на проекти, във връзка с мерките за насърчаване на 

производството и използването на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за 

охлаждане, произведена от възобновяеми източници, както и такава, произведена от биомаса 

от отпадъци, генерирани на територията на общината. 

• Предложение за ясни редакции на текстовете по отношение на прилагане на плановете 

за улична регулация; 

• Определяне на разумни срокове за реализиране на обектите, предвидени с ПУП за 

публични общински нужди. 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството следва да създаде, развива и 

поддържа Единен публичен регистър по устройството на територията на интернет страницата на 

МРРБ, който трябва да обедини регистрите, поддържани от МРРБ, ДНСК, областните управители, 

общинските и районните администрации.  

Общите правила за организацията на административното обслужване по ЗУТ ще бъдат 

определени с наредба, с която ще бъдат утвърждавани и образци на документи за всички 

административни услуги по ЗУТ. Наредбата следва да се приеме в едногодишен срок от 

влизането в сила на закона. 

В рамките на работната група за изготвяне на НИД на Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за 

определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната 

среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията бе подготвен проект на 

Наредба, който премина етап на  обществено обсъждане през декември 2021г.. 

Бяха приети предложенията на НСОРБ и отразени в проектонаредбата - в посока създаване на 

ясни разпоредби (проектните решения за достъпност се представят във всички фази на 

проектиране, регламентирането на конкретни размери за височина на парапети, достъпни 

тераси и др.). 

ОБРАЗОВАНИЕ 

2021 г. беше втора поредна година на изпитания за общинското образование. Усилията на 

НСОРБ бяха съсредоточени върху подкрепа за общините за прилагане на нови политики, 

въведени чрез Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) през 2020 г.:  

• въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца (от учебна 

2023/2024 г., а преди това – в отделни общини с решения на съответните ОбС); 

• подкрепа за родителите при заплащане на такси за детска градина; 
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• компенсации за родители, за чиито деца не са осигурени места в детска градина или 

училища. 

Затруднения за общините породи новата политика за подпомагане на родителите при 

заплащане на такси за детски градини. В изключително кратки срокове беше необходимо да се 

направят задълбочени анализи и да се определят критериите за освобождаване или намаляване 

на таксите. В този процес местните власти бяха подкрепени с информация и многобройни 

консултации от експертите на НСОРБ. По данни от проучване, реализирано от Тръста за социална 

отговорност със съдействието на НСОРБ, почти всички общини успяха да приложат на практика 

новите регламенти и да осигурят необходимите облекчения на родителите. Възприетата 

политика за освобождаване от такси на всички деца, ще наложи поредна актуализация на 

местната нормативна уредба и промени в организацията на работа. Подкрепата за общините, 

както и намирането на механизъм за контрол върху посещаемостта на деца, ще бъдат приоритет 

в работата на НСОРБ и през 2022 г. По оценка на експерти на Сдружението, безплатното 

предоставяне на услугата значително ще намали заинтересоваността на родителите да 

информират детските заведения за предстоящи отсъствия на децата. Това от своя страна ще 

доведе до неефективно разходване на средствата основно от осигурена, но неизползвана храна. 

В диалог с МОН НСОРБ ще се опита да намери работещ механизъм за проследяване на 

посещаемостта и реалистично планиране на разходите. 

Представители на НСОРБ активно участваха в подготовката и прилагането на Наредбата на 

Министерски съвет за реда и условията за компенсиране разходите на родителите, чиито деца 

не са приети в държавна или общинска детска градина. Категоричните законови текстове, както 

и нежеланието на структурите на МТСП да се включат в процеса, доведоха да прехвърляне на 

цялата отговорност върху общините. Това породи увеличаване на административната  тежест по 

приема на документи, тяхната обработка и проверка на декларираните данни. Многобройни 

проблеми възникнаха по отношение предоставянето на информация от страна на МТСП. 

Представители на НСОРБ инициираха и активно участваха в поредица от тристранни срещи с 

МОН и МТСП, в резултат от които беше разработен механизъм и подготвен проект на 

Споразумение за обмен на информация между АСП и общините. В края на годината, НСОРБ 

съдейства на кметовете на райони като подготви искане за осигуряване на колективен достъп до 

Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното 

образование.  

През годината НСОРБ насочи усилията си и към продължаването на приети политики и текущото 

осигуряване на ресурс за осъществяването им от общините – програмата за изграждане или 

разширяване на детски градини и училища, Националните програми за развитие на 

образованието, средства за транспорт на деца и ученици и други. Категоричното становище на 

НСОРБ предотврати ангажирането на общините и с несвойствени дейности по провеждането на 

COVID тестове за учениците.  

Представители на общините и на екипа на НСОРБ участват в редица работни групи в сферата на 

образованието – за актуализиране на списъка със защитени и средищни училища, за 

разработване на подзаконови нормативни актове. Почти всекидневната оперативна 

комуникация с МОН и навременното провеждане на срещи при възникнали проблеми, 

позволяват на НСОРБ да реагира срещу подготвяни промени, които засягат интересите на 
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общините, както и да осигури необходимата  подкрепа за местните власти при изпълнение на 

ангажиментите им. 

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

В сектора остават неразрешени проблемите пред лечебните заведения, които през 2021 година 

продължиха да работят на ръба на оцеляването, поради липсата на достатъчно персонал, 

намалял пациентопоток и увеличените цени на консумативи, горива и енергия.  

През месец декември НСОРБ изпрати предложения до МЗ и НЗОК за запазване и механизма за 

заплащане на лечебните заведения  до края на месец април 2022 година. 

През месец януари бе внесено становище по проекта на Национална здравна стратегия 2021-

2030 година. Принципните предложенията бяха свързани с предвиждането на мерки, свързани 

със здравето на децата и юношите, насочени към превенция и справяне с хроничните 

заболявания. Предложено бе да бъдат осигурени финансови средства за превенция и 

профилактика на най-често срещаните болести, както и на хосписните грижи, тъй като се 

увеличават потребностите от тях.  

В стратегията е планирано оптимизирането на броя на общинските болници и тяхното 

преустройство да се случи при строго прецизирани критерии и персонален подход. НСОРБ 

предложи да бъдат предвидени мерки, свързани с нови клинични пътеки, съобразени със 

спецификата на заболяванията, изискващи дългосрочни и палиативни грижи, както и реалното 

им остойностяване и включване в пакета от дейности на НЗОК.  

От изключителна важност за по-малките общини е да бъде предвидено обезпечаването с 

медицинска техника на Центровете за спешна медицинска помощ.  

По отношение на лекарствената политика НСОРБ предложи Националната аптечна карта да 

гарантира равнопоставен достъп до осигуряване на населението с лекарствени продукти и да се 

разреши на специализиращите лекари да работят през по-голямата част от времето за 

специализация в малките общински болници под ръководството на специалист.  

При преразпределение на ресурсите по видове медицинска помощ - първична, специализирана 

извънболнична, болнична и спешна помощ, НСОРБ предложи да се гарантира достъпа на 

населението до всяка от тях в отдалечени и трудно достъпни райони. Националната здравна 

стратегия не бе внесена за приемане от Министерски съвет.  

НСОРБ внесе становище в Парламентарната комисия по здравеопазване в Народното събрание 

по ЗИД на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, в което се възразява 

срещу предложените промени, в частта за приемането на общински програми за борба срещу 

злоупотребата с наркотици, тъй като общините имат ангажименти по приемането на много и 

разнообразни документи от подобен тип. Предложеният ЗИД на Закона не беше разгледан в 

зала и предвидените изменения и допълнения не влязоха в сила. 

Същата е съдбата и на внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 

лечебните заведения, по който Сдружението внесе становище.  
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НСОРБ изпрати становище да министъра на здравеопазването по Проект на Наредба за 

изменение на Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят 

устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и 

домовете за медико-социални грижи. Становището на Сдружението не е отразено в приетите 

изменения и допълнения.  Не са включените и двете конкретни предложения, свързани с 

вписване на изискванията за устройство, оборудване и обслужване на новите интегрирани 

здравно-социални услуги в съответствие със Закона за социалните услуги, както и въвеждането 

на нов стандарт за „24 часова медицинска грижа в социални и интегрирани здравно-социални 

услуги за резидентна грижа за повече от 20 потребители и в социалните услуги за осигуряване 

на подслон“. До момента здравните кабинети в този тип услуги не се финансират. 

През месец ноември 2021 г. бе публикуван за обществено обсъждане Проект на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските 

градини. НСОРБ подкрепи инициираните промени, свързани със предоставянето на медицинска 

бележка от лекар след отсъствие на преболедували заразна болест  и контактни лица.  

През 2021 г. НСОРБ подготви  анализ на общинското здравеопазване, който включва и пакет от 

предложения за: 

• изменения и допълнения в Закона за здравето,  свързани с дейността на здравните 

кабинети в детските градини и училищата, тяхното финансиране, както и прецизиране на 

действащи текстове, свързани с детските кухни и детските ясли; 

• изменения и допълнения в Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли 

и детските кухни и здравните изисквания към тях - синхронизиране на законодателството и 

финансирането на дейностите в детските ясли и детските кухни, както и с предложенията ни за 

изменение и допълнение в Закона за здравето.  

• проект на Наредба за устройството и дейността на здравните кабинети в детските 

градини и училищата, с който да се отмени Наредба № 3 от 27 април 2000г за здравните кабинети 

в детските заведения и училищата. С проекта се определя нов начин на финансиране – здравен 

кабинет, както и се дава възможност за сключване на граждански договор между кмета на 

съответната община и медицински специалисти от болничната, доболничната първична или 

специализирана медицинска помощ.  

• проект на стандарт „Здравен кабинет“, включващ разходи за персонал (разходи за 

заплати и възнаграждения за персонала, други възнаграждения и плащания за персонала и 

дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя); разходи за лекарства и 

консумативи, пряко свързани с предоставянето на услугата; разходи за комуникации; разходи за 

поддържане на материалната база за предоставяне на услугата; разходи за транспорт, пряко 

свързани с предоставянето на услугата; разходи за обучения; други специфични разходи, 

присъщи на услугата.. 

Пакетът от предложения е внесен в МЗ и предстои разглеждането му в междуведомствена 

работна група. 
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КУЛТУРА 

През 2021 г. не са предприети съществени промени в нормативната база в областта на културата, 

с изключение на изменения в Закона за културното наследство, които са свързани с частните 

музеи, управлението на археологически резервати. Чрез ПЗР бяха направени и промени в чл. 14, 

ал. 2, т. 1 на Закона за закрила и развитие на културата, които регламентиран формите и 

механизмите за финансово подпомагане да се извършват по условията на наредба на министъра 

на културата. 

Последната промяна има пряко отношение към реализирането на заложения в Плана за 

възстановяване и устойчивост проект “Култура и творчески индустрии в България: изграждане 

на приобщаваща, международно конкурентна и устойчива екосистема“, който предвижда 

безвъзмездна подкрепа за реализирането на общинските програми „Култура“. Проектът е 

структуриран в 3 разходни програми: „Подкрепа за европейско културно сътрудничество“, 

„Подкрепа за развитие и достъп на публиката“ и „Ново поколение местни политики за култура“, 

финансиращи на конкурентен принцип културен продукт и съдържание. Предвижда се проектът 

да бъде изпълняван до 2025 г., като Общият планиран ресурс е 96.8 милиона лева. Една от 

целите на проекта е създаване на условия за децентрализация на процесите в сферата на 

културата, чрез укрепване на съществуващите и подкрепа за създаване на общински програми 

„Култура“. Предвижда се допълващото финансирането за вече съществуващи общински 

програми да бъде в рамките на 50% от заложения ресурс, а 25% към планираните средства ще 

получат общини, които тепърва създават подобни общински механизми за финансиране на 

култура. 

През 2021 г. бяха проведени две работни срещи на представители на ръководството на НСОРБ с 

екипа на служебния министър на културата, в рамките на които НСОРБ представи и мотивира 

своите предложения за: 

• постепенно нарастване на средствата за култура от държавния бюджет, което ще се 

отрази и на общинските бюджети, чрез които в момента се дофинансират дейности в сферата на 

културата; 

• спешна необходимост от осигуряване на средства за дигитализацията на архивите; 

• намиране на трайни решения на  проблемите в работата на местните администрации с 

НИНКН.  

• готовност на общините да се ангажират на местно ниво с реализирането на проекти, 

свързани с обновяване на културната инфраструктура, но търсят подкрепата и на 

Министерството на културата за усъвършенстване на механизмите за изпълнение на проекти с 

европейско финансиране и в частност – финансовите корекции. 

• въвеждане на стандарт за открити музейни площи, като елемент от финансовото 

обвързване на предложените промени в ЗКН по отношение на археологическите резервати. 

• създаване на съвременен механизъм за финансиране на читалищата, който да включва 

и възможности за контрол и оценка на дейността им, за обвързване на предоставените средства 

с реална активност за обогатяване на културната среда. НСОРБ изрази готовност за работа по нов 

съвременен закон за читалищата. 
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В рамките на срещата през м. ноември 2021 г. бе инициирано създаване на съвместна работна 

група между МК и НСОРБ, която системно да работи за намиране на решения по приоритетните 

въпроси. 

През м. август 2021 г. бе подписан нов браншови колективен трудов договор за музеи и 

художествени галерии, с който  за първи път работодателите се ангажират от 1 януари 2022 г. да 

бъдат въведени минимални възнаграждения за служителите в сектора, които са съобразени с 

ръста на минималната работна заплата. Общините не са страна по договора и НСОРБ 

нееднократно в рамките на различни формати през годината, изтъква този пропуск. Съгласно 

БКТД работодателите се ангажират от 1 януари 2022 г. да бъдат въведени минимални 

възнаграждения за служителите в сектора, които са съобразени с ръста на минималната работна 

заплата. Други нови компоненти, включени в текста на БКТД, са свързани с увеличение на 

процента за прослужено време от 1% на 1,1%, по-голямо обезщетение при пенсиониране на 

служители със стаж над 25 г., увеличение на размера на допълнителното възнаграждение за 

служители, придобили образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на 

науките“. БКТД е подписан от Министерството на културата, НСФ „Култура“ към КНСБ, 

Национална Федерация „Култура“ към КТ „Подкрепа“, Българска асоциация на работодателите 

в областта на културата и Сдружение „Ръководители в областта на културата”. 

В края на м. септември 2021 г. /28.09/ бе проведена среща на ръководството на Министерството 

на културата със заместник-кметове по култура на областни градове.  Обсъдени бяха различни 

аспекти на финансирането на музеите и художествените галерии, за чиято издръжка общините 

активно партнират на държавата. За пореден път бяха откроени значителните разлики в 

заплащането на музейните специалисти по сравнение с тези на кадрите в образованието. 

Отчетен бе сериозния спад на посещенията на културни институти, свързани с пандемията и 

липсата на трайни партньорски контакти с образователните и социалните институции. Все още 

музейните обекти и галериите не се възприемат като пространства за образователни и културни 

прояви, което е отдавнашна европейска практика. 

В рамките на 2021 г. НСОРБ системно информира общините за различни възможности за 

кандидатстване за допълнително финансиране на културни дейности и издръжка на културни 

институти, както и за включване на програми на национално и европейско ниво, свързани с 

опазването и популяризирането на културни ценности. 

С промени в Закона за авторското право и сродните му права, на общините бяха възложени 

функциите по контрола за спазването му от търговски и туристически обекти. В резултат на 

продължителни настоявания от страна на НСОРБ на 17.06.2021 г. се проведе онлайн семинара 

„Роли и място на общините в процеса на прилагане на законовата рамка в областта на авторското 

и сродните му права“. 

През 2021 г. Министерството на културата бе обявено за контактна точка от българска страна по 

прилагането на новата европейска политика Баухаус. НСОРБ  е посочило свой представител в 

работната група по темата. 

Оценявайки сериозните последствия на пандемията върху развитието на културните процеси и 

дейността на творците от различни жанрове, НСОРБ, в рамките на своите компетенции, оказа 

подкрепа на различни творчески инициативи, които биха могли да допринесат за обогатяване 

на културните календари на общините. 
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

През 2021 г. продължи работата на НСОРБ с МТСП по подготовката на подзаконовата уредба към 

Закона за социалните услуги. На базата на активната комуникация с общините НСОРБ участва в 

процеса на обществени консултации по проектите на: 

• Наредба за планирането на социалните услуги, която беше приета с ПМС № 133 от 

6.04.2021 г., обн., ДВ, бр. 29 от 9.04.2021; 

• Етичен кодекс на служителите, предоставящи социални услуги, утвърден със Заповед на 

МТСП от 28.05.2021 г. 

• изменение на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична 

помощ. 

На експертно ниво НСОРБ участва в подготовката на Наредбата за качеството на социалните 

услуги . Документът определя изчерпателно стандартите за качество, критериите за тяхното 

изпълнение, основните принципи за разработване на програми за развитие на качеството, 

методите за извършване на мониторинг и реда за извършване на контрол. Работата по  

документа продължава.  

От началото на 2021 г. стартира предоставянето на новата социална услуга „Асистентска 

подкрепа“, за реализирането на която НСОРБ осигури методическа подкрепа за всички общини, 

чрез издаване на специален практически наръчник, организиране на обучения и непрекъсната 

комуникация с МТПС и неговите агенции. Беше осигурена възможност, за сметка на 

определения стандарт за финансиране на услугата да бъдат покривани и съответните разходи 

по администрирането й. Паралелно с това, през цялата 2021 г. общините получаваха и 

осигурените по предложение на НСОРБ 3% за администриране на механизма лична помощ.  

Сроковете за планиране на социалните услуги и изготвянето на Националната карта на 

социалните услуги бяха обвързани с публикуването на резултатите от националното 

преброяване на населението и жилищния фонд и на тази база бяха отложени и съкратените 

срокове за изготвянето на анализите на общините, необходими в този процес.  

Във връзка с влизането в сила от 1 януари 2022 г. на Наредбата за стандартите за заплащане на 

труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се 

финансират от държавния бюджет, бяха представени предварителни разчети, според които 

необходимите ръстове на стандартите за различните социални услуги варират от 120 до 210%. 

НСОРБ продължи да търси подкрепа и за осигуряване на ресурс за осигуряване на необходимото 

качество, особено в отговор на значително нарасналите цени за отопление, ел. енергия и 

хранителни продукти. В резултат на това по Бюджет 2021 г. беше осигурен ръст от 26,5% на 

средствата за делегираните от държавата социални услуги.  
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ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И РАЦИОНАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ 

През 2021 г., не бяха предприети значими изменения в сферата на околната среда на 

национално ниво, които да се отразят на дейността на общините.  

Като най-сериозен резултат от дейността на НСОРБ в сектора с реална полза  за общините е 

нововъведената законова възможност месечните обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60 

и чл. 64 от ЗУО да остават по сметка на общината, и да могат да бъдат ползвани по решение на 

общинските съвети за дейности свързани с управление на отпадъците.  

През 2021 г. продължи установеното добро сътрудничество между НСОРБ  и МОСВ (ръководство 

и различни дирекции) и УО на ОПОС, ПУДООС и др.  

През 2021 г. бяха проведени няколко работни срещи с министър на околната среда и водите Асен 

Личев и заместник- министър на околната среда и водите Ренета Колева за обсъждане на 

различни съвместни дейности:  

• мерки за постигане изискванията на Националния план за управление на отпадъци;  

• евентуално национално финансиране на мерки за подобряване на качество на 

атмосферния въздух;  

• общински зоопаркове;  

• проблемите на общините с Национална информационна система за отпадъци (НИСО), 

към Изпълнителна Агенция по околна среда (ИАОС);  

• забавяне издаването на новата Наредбата за текстилните отпадъци;  

• проблеми с Организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци и 

особено с излезли от употреба гуми; 

• други проблеми. 

Четири работни срещи бяха проведени със заместник-министър на околната среда и водите 

Ренета Колева. Основни обсъждани теми: 

• съвместно с представители на Българска асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ) и 

циментовите заводи за обсъждане на възможностите и съвместните усилия за повишаване 

количествата на оползотворяваните в трите циментови заводи на модифицирани горива - RDF с 

произход от инсталациите за предварително третиране, собственост на общините. Диалогът и 

съвместните действия в тази посока се налагат от въведените в началото на годината нови цели 

за намаляване на количеството на депонираните отпадъци - до 10 на сто от общото количество 

образувани битови отпадъци най-късно до 31 декември 2035 г. В резултат на срещата се 

подготви предложение за параметри на които трябва да отговаря RDF, генериран от общините, 

с цел удовлетворяване изискванията на циментовите заводи и представянето на адекватна 

техническа информация на общините.  

• Съвместно с представители на организациите за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки и рециклиращи дружества, обединени в Българска оползотворяваща и рециклираща 

асоциация (БОРА), бяха обсъдени възможностите за подобряване на взаимодействието и 
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сътрудничество между общините и организациите. Обсъдени бяха и сериозните затруднения, 

пред които са поставени общините, заради несправянето със задълженията на организациите, 

отговорни за оползотворяването на излезлите от употреба автомобилни гуми. НСОРБ постави за 

обсъждане въпросът за споделяне на приходите от продуктовите такси, когато общините сами 

осигуряват разделното събиране на отпадъци.  

НСОРБ изрази пълна подкрепа на предприетите действия от страна на Управляващият орган на 

ОПОС да инициира връщането в обхвата на бъдещата програма „Околна среда 2021-2027 г.“ на 

мерките за рекултивация и укрепване на съществуващи клетки с възможност за удължаване на 

експлоатационния им период. Тази дейност пряко касае общините и дава възможност за 

предоставяне на ресурс, при спазване на всички изисквания и приоритети на политиките за 

управление на отпадъците.  

В областта на управлението на водите: 

• В 46-то НС бяха внесени няколко Законопроекти за изменение и допълнение на Закона 

за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чрез които се предлагаха 

диференциация на цената на предоставените ВиК услуги и намаляване периода на бизнес 

плановете на ВиК операторите от 5 г. на 3 години. Общините подкрепиха тези предложения, но 

поради краткия период на съществуване на парламента, те не бяха окончателно гласувани.  

• МРРБ по време на служебното правителство отново инициира създаването на работна 

група за разработване на нов проект на Закон за водоснабдяването и канализацията. За НСОРБ 

е от изключителна важност да бъде разработен съвременен рамков закон, отчитащ правото на 

различни форми на собственост и управление на ВиК активите, в съответствие с действащите 

закони в страната. В тази връзка НСОРБ представи пред МРРБ основните групи предложения на 

общините:  

 да не се въвежда задължителна промяна на границите на съществуващите обособени 

територии, водеща до тяхното механично окрупняване до 28 територии. Общините и 

държавата, чрез участието си в Асоциациите по ВиК (АВиК), трябва да имат 

правомощията самостоятелно да определят границите на обособените територии, като 

взимат решение за включване или изключване на дадени общини; 

 да се запази съществуващата законова възможност Общинските съвети да имат 

правомощия на Асоциации по ВиК. Не следва да се лишава компетентния орган - 

общинския съвет от възможността пряко да упражнява своите правомощия в тази 

толкова приоритетна за местните власти сфера, която засяга живота, здравето и 

социално–битовите нужди на цялото населени; 

 да не се предвижда принудителното закриване на общински ВиК оператори без волята 

на собственика (общинските съвети). Необходимо е да се даде свобода за избор на 

оператори, които да предоставят услугите в дадена обособените територия, а не 

необосновано да се въвежда принципа „една територия – един ВиК оператор“.  

 Да се въведе възможност за диференцирана цена за всяка една самостоятелна ВиК 

система или средна цена за група самостоятелни системи. Неприемливо е, където 

местната власт е съумяла да реализира проект за подобряване на ВиК услугите, 
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потребителите да понасят по-висока цена на услугата само поради принципа за единна 

цена на ВиК услугите, предоставяни от един оператор. 

 промяна на представителството в общото събрание на АВиК, като се отчита стойността 

на притежаваните активи. Сега държавата има запазен процент от 35% от гласовете в 

общото събрание (неотговарящ на притежаваните от нея активи) - по същество това е 

„блокираща” квота при взимане на повечето решения на АВиК; 

 смяна на модела и мнозинството на взимане на решения в АВиК, особено при 

осъществяването на контрол на работата и приемането на бизнес плановете на ВиК 

операторите. На практика, към момента, МРРБ може да спре всяко решение на АВиК, за 

което сметне, че не е в интересите на ВиК операторите, които повечето са държавна 

собственост. 

РАЗВИТИЕ НА СПОРТА, ОТДИХА И ТУРИЗМА 

НСОРБ участва в заседанието на Националния съвет по туризъм за обсъждане на Годишната 

програма за национална туристическа реклама за 2022 г. Предстои тя да бъде детайлизирана 

съобразно финансовата рамка на бюджета. 

Представен бе анализ на сектора за 2021 г., който въпреки пандемията, очертава добри 

резултати за страната ни. Значителен ръст на туристически посещения освен общините с големи 

зимни и морски курорти, отчитат СПА дестинациите и утвърдените центрове на културния 

туризъм. 

В рамките на обсъжданията НСОРБ представи основните препоръки на общините към бъдещата 

рекламна стратегия за туризма: изградената през годините мрежа на Туристически 

информационни центрове в общините да бъде активно интегрирана в реализирането на 

рекламните кампании; да бъде фиксирана и подкрепата на държавата за организираните 

туристически изложения и форуми в страната; да бъдат конкретизирани маркетинговите и 

комуникационни дейности. НСОРБ изрази готовността на общините да участват активно в 

обсъждането на отделните рекламни инициативи и в осъществяването им. Сдружението смята 

за нужно да има ясен механизъм за координация между държавата и общините, особено на 

ниво Организации за управление на туристическите райони (ОУТР). Важно за развитието на 

туристическите ресурси по места е компетентното прецизиране на реалния потенциал на 

отделните региони и общини и тяхното адекватно позициониране в изготвените маркетингови 

стратегии на ОУТР. Културните и тематични събития, организирани от общините все още не се 

използват пълноценно за повишаване на туристическия интерес към дестинациите. Всички 

препоръки и предложения на общините са изпратени в становище на НСОРБ и ръководството на 

Министерството на туризма увери, че ще бъдат взети под внимание при детайлизиране на 

Програмата. 

Експерти от екипа на НСОРБ участваха в дискусиите за добрите практики, политиките и 

тенденциите за устойчив туризъм и кръгова икономика на проведената кръгла маса на тема 

„Зелени иновации в туризма“. 

През октомври 2021 г. Министерство на туризма подготви и представи за обществено обсъждане 

Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма. Промените предвиждат подобряване 

на административния капацитет на създадените ОУТР, с оглед кандидатстването по различни 
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програми като бенефициент с възможно финансиране, както и придобиване на самостоятелност 

на ОУТР като правителствени организации с цел по-добро партньорство с Министерство на 

туризма. В становището, изпратено от НСОРБ до Министерството на туризма се настоява за тясно 

сътрудничество с местните власти по дейностите за формиране и маркетиране на общ 

регионален туристически продукт.  

На тържествена церемония на 9.12.2021 г. , в присъствието на вицепрезидента Илияна Йотова, 

министри, ръководители на дипломатически мисии у нас, бяха връчени Годишните награди в 

туризма. Отличията се присъждат чрез гласуване на гражданите и се връчват за шеста поредна 

година от Министерството на туризма на Република България. Сред отличените през 2021 г. 

общините имат солиден превес. 

През ноември 2021 г. Камарата на архитектите в България отличи най-стойностните български 

проекти, сред които е и Културно-туристическият комплекс „Ченгене скеле“ в община Бургас. 

НСОРБ връчи Почетният знак за успешно сътрудничество на БХРА. На церемонията за принос в 

развитието на туризма бяха отличени и редица общини. 

ПОЛИТИКИ ЗА ДЕЦАТА 

В рамките на годината бе представена „Бяла книга за детето“, която отразява постиженията и 

предизвикателства пред политиките за децата у нас през последните 10 години. Новата 

Европейска стратегия предоставя цялостна рамка за правата на децата, като целта ѝ е да 

обедини всички съществуващи и бъдещи действия и политики на Европейския съюз в тази 

област. 

НСОРБ подкрепи инициативата на ДАЗД „Посланици на доброто". 

Във връзка с представяне на VI-ти и VII-ми консолидирани периодични доклади по прилагането 

на Конвенцията на ООН за правата на детето, НСОРБ изпрати информация до ДАЗД относно 

мерките на общинско ниво в контекста на пандемията от корона вирус (COVID-19); основни 

законодателни промени, които имат пряко въздействие върху формирането и развитието на 

местните политики за деца и младежи, както и информация за предприети действия от страна 

на НСОРБ относно детското и училищно здравеопазване. 

НСОРБ активно участва в работната група по проект, изпълняван от МОН „Изработване на рамка 

за качество на образованието и грижата в ранна детска възраст“. Целта е да бъде разработена 

единна национална рамка за качество, заедно с набор от индикатори и референтни показатели 

за мониторинг и оценка на качеството на услугите, и да се подкрепят институциите за 

образование и грижа в ранна детска възраст при тяхната самооценка. 

ЗЕМЕДЕЛИЕ 

Отчетният период е свързан с активни действия в няколко направления: 

Защита на общинските интереси и обезпечаване на институционалното представителство в 

управленските и експертни органи и форуми на основните програмни и финансови инструменти 

за подкрепа развитието на селските и рибарски райони, и местни инициативи. 
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Организиране и обезпечаване на местните власти в подготовката и изпълнението на 

законодателната рамка и политиките в областта на поземлените отношения, 

ветеринарномедицинските дейности, безопасността на храните и управлението на горските 

територии, в т.ч.: осигуряване достъп за общините до официалните базите данни в Regix за  

животновъдните обекти, регистрираните животински единици, и ползваните на правно 

основание земи за целите на годишните кампании за преразпределение и отдаване за ползване 

на общинския поземлен фонд;  

Обезпечаване на общинското представителство в постоянните и случайни управленски и 

експертни форуми, посветени на управлението на горските територии, в т.ч. Националния съвет 

по горите и Работната група по актуализиране на Националната горска стратегия.  

Внесени бяха и изменения в Наредба № 4 от 1.02.2021 г. за прилагане на Националната програма 

за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България 

и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност. Голяма част 

от предоставените многобройни предложения и обстойни аргументи от НСОРБ за подобряване 

на проекта на наредбата не бяха взети под внимание от МЗХГ с мотив, че наредбата ще бъде 

променяна в ход. 

СОБСТВЕНИ РАЗРАБОТКИ НА НСОРБ 

През 2021 г. екипът на НСОРБ изготви пет аналитични разработки:  

• Анализ на изпълнението на общинските бюджети и размерите на ставките на местните 

данъци и такси;  

• Анализ на механизмите за разпределение на държавните трансфери по общини; 

• Анализът на детско и училищно здравеопазване.  

• Анализ за отражение на цените в строителството върху изпълняваните от общините 

проекти  

• Анализ „Общинските проекти „в изпълнение“ по ОПРР 2014-2020“ 

Анализите са изготвени на база на конкретни данни от общините, от секторните министерства и 

НСИ. 

Анализ на изпълнението на общинските бюджети: 2020 г.: 

Обобщените изводи и препоръки: 

• Като макро показатели – дял на общинските бюджети в БВП и консолидираната фискална 

програма (КФП), макар и с минимални увеличения, все още българските общини са далеч от 

средните стойности за ЕС – 27; 

• Показателите за дял на данъчните приходи в КФП и в общите данъчни приходи на 

национално ниво продължават да са значително по-ниски от средноевропейските равнища; 

• Националните политики, вкл. по доходите, водят до устойчиво нарастване на дела на 

разходите за възнаграждения, за сметка на намаляване на разходите за издръжка и 

подобряване на условията за предоставяне на публични услуги; 
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• Субсидиите и трансферите от държавния бюджет продължават да увеличават дела си в 

общинските бюджети, като повечето имат целеви характер. Намалява делът на субсидиите на 

самостоятелно разпореждане на общинските съвети. Нарастват значително и допълнително 

разпределяните в процеса на изпълнение на държавния бюджет средства по различните 

секторни политики; 

• Ковид-кризата доведе до намаляване на постъпленията от неданъчни приходи, както и 

повечето разходи, различни от трудови възнаграждения и свързаните с тях плащания; 

• Общините надградиха редица национални мерки за подкрепа на гражданите и бизнеса, 

което се отрази негативно върху размера на постъпленията от собствени приходи; 

• По-голямата част от общините спазват финансова дисциплина и не допускат 

необосновано поемане на общински дълг, както и натрупването на просрочени задължения; 

• Значителен ресурс – човешки, административен и финансов, е насочен към ефективно 

реализиране на европейските проекти. Остават нерешени проблемите с наложените финансови 

корекции и забавените разплащания по проектите; 

• Поради спецификата на годината, препоръчително е да се търсят подходящи подходи за 

временна подкрепа на засегнатите от кризата общини, различни от традиционните механизми 

за субсидиране. Подходящо е 2020 г. да не се ползва като база за определяне на показателите 

за разпределение на субсидията, а по-скоро като основа за определяне на допълнителни 

субсидии и мерки за преодоляване на последиците от пандемията; 

Анализ за състоянието на детското и училищно здравеопазване: 

Анализът беше изготвен от експертите на НСОРБ в екип «Местни услуги и финанси, след 

проучване сред общините. Проучването беше проведено през месец май 2021 г., като получихме 

информация от 152 общини за ресурсите в детско и училищно здравеопазване - детски ясли, 

яслени групи, детски млечни кухни, здравни кабинети, както и брой зает персонал с обхванати и 

обслужени деца и ученици. Извън обхвата на тази част от общинското здравеопазване, остават 

здравните медиатори, но за нуждите на бъдещото планиране на броя им, както и интереса на 

общините към тази нова дейност събрахме информация за наетите лица.  

Цифрите, изведени в анализа показват следната картина в общинското здравеопазване: 

• 205 са самостоятелните общински ясли (извън обхвата на информацията са 17 общини), 

с разкрити 13 917 места и 583 яслени групи в детските градини с осигурени 17 460 места (не са 

включени данни от 21 общини, както и брой на яслените групи в детското заведение, в което са 

разкрити) – данни от НСИ; 

• 214 детски кухни в 104 общини – по данни от 152 общини; 

• 2 609 здравни кабинети, като от тях в училищата са 1 294 бр., а в детските градини – 1 315 

бр. в 143 общини – по данни от 152 общини; 

• 239 бр. разкрити здравни кабинети в социални и интегрирани здравно-социални услуги 

за резидентна грижа за повече от 20 потребители и в социалните услуги за осигуряване на 

подслон в 75 общини – по данни от 152 общини; 
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• 260 здравни медиатори в 134 общини. 

На база събраната информация, са изведени някои общи изводи и констатации от анализа: 

• Детските ясли и самостоятелните яслени групи са концентрирани в общините областни 

центрове. Данните показват, че това са 428 или ½ от общия им брой (788). Данните показват ясна 

зависимост от демографските показатели - брой на населението, възраст и структура, както и 

живородени деца.  

• Детските ясли са равномерно разпределени по райони за планиране, с изключение на 

Югозападния, в който са най-много, поради големия брой в София-град;  

• Броя на децата в детските ясли и яслените групи намалява през 2020 година. Пандемията 

се отрази и на дейностите в детско и училищно здравеопазване. Съгласно издадените заповеди 

на министъра на здравеопазването детските ясли, градини и училища не са функционирали с 

месеци поради забрана за посещаемост; 

• В самостоятелните детски ясли най-много деца се отглеждат в смесени дневни групи, а 

най-малко са децата в кърмачески групи и в групи с деца с увреждания или хронични 

заболявания; 

• Всички райони са обезпечени с необходимия брой медицински персонал, съобразно 

изискванията на Наредба № 26; 

• Във всички райони за планиране с най-висок процент и дял от заетите в пенсионна 

възраст са медицинските сестри, следвани от друг зает персонал (помощен персонал в детските 

ясли) и детегледачките. Не бива да се подминава и факта, че при медицинския персонал е най-

висок и делът на заетите с професионален опит и стаж над 20 години. Данните показват, че 

тенденцията със застаряването на персонала в тази специализирана категория ще продължава, 

което от своя страна ще доведе до дефицит за тези длъжности (към момента задължителен за 

отглеждането на деца от 0-3 години); 

• Все повече общини прибягват до практиката чрез кухня-майка да организират 

изхранването на организирания и неорганизирания контингент на територията на съответната 

община. Този модел е предпочитан, тъй като изисква по-малко финансов ресурс, свързан с 

издръжката на заетия персонал в детските кухни, режийни разходи. Чрез оптимален брой заети 

в кухнята, при строга организация на работния процес се обхващат и обслужват максимален 

брой деца; 

• Необезпечеността със здравни кабинети извън общинските центрове е свързана основно 

с липсата на медицински практики в тях. Основен проблем, пред който са изправени местните 

власти в общинските центрове е свързан с определения минимален брой ученици, обслужвани 

от един медицински специалист – 800 деца, както и с дефицита от медицински специалисти и 

лекари; 

• Тенденцията за запазване на персонал в пенсионна възраст в здравните кабинети ще 

продължи, тъй като над 50% от заетите са с трудов стаж и професионален опит над 20 години. 
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 На база на събраните данни бе изготвен анализ с предложения за краткосрочни и дългосрочни 

мерки в сферата на детско и училищно здравеопазване. Анализът бе изпратен до всички 

общини. 

Анализ за отражение на цените в строителството върху изпълняваните от общините 

проекти 

Чрез проучване, проведено в периода 29.10.2021г - 03.11.2021г. по повод постъпващи сигнали в 

НСОРБ за надвишаване на планираните разходи за СМР по проекти с европейско финансиране, 

вследствие повишаване на цените на строителните материали и разходите за труд, НСОРБ 

разработи анализ за конкретните измерения на проблема. 

Ръстът на цените в строителството дава отражение на изпълнението на проекти, финансирани 

чрез: 

 Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020; 

 Програмата за развитие на селските райони 2014-2020; 

 Програми за Трансгранично сътрудничество; 

 Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“; 

 Програма за морско дело и рибарство 2014-2020; 

 Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, 

детски градини и училища“ (2020-2022 г.) на МОН; 

 Проект „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на 

уязвимите групи”, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014 – 2021; 

 Обекти, финансирани от Националният Доверителен Екофонд (НДЕФ) и такива, за които 

са отпуснати средства със съответни постановления на Министерски съвет. 

Засегнати са проекти в различни сфери: 

• Благоустройство на населените места;  

• Аварийни ремонти; 

• Енергийна ефективност; 

• Интегриран градски транспорт; 

• Модернизация на културна инфраструктура; 

• Социална инфраструктура; 

• Консервация и реставрация на недвижими културни ценности; 

• Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения. 
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Анализът показва, че спрямо планираните разходи за СМР (в лв. без ДДС) и реално 

необходимите разходи за СМР (в лв. без ДДС) се наблюдава надвишаване в стойностите средно 

между 30-40%. 

Основни затруднения, които срещат общините в изпълнението на европейски проекти 

вследствие на повишаване на цените за СМР, са в следните направления: 

• Негативни последици за общинските бюджети 

По-голямата част от включилите се в проучването общини посочват, че основен проблем, 

свързан с повишението на цените на строителните материали, разходите за труд и 

електроенергия, е необходимостта от дофинансиране с общински средства на дейностите по 

проектите, като това се отнася не само на СМР, но и за доставките и оборудването. На практика, 

общините се оказват в ситуация на невъзможност да изпълнят проектите си, които в повечето 

случаи са подготвяни през 2016-2017г., одобрени за финансиране през 2020 г., изпълнявани от 

2021 г., ако не разполагат със собствени финансови средства. 

Осигуряването на финансиране от страна на общините за изпълнение на договорите обаче е 

почти непосилно, поради ефектите от кризата през последните две години. Настъпилите 

обстоятелства поради повишаването на цените на строителните материали по повод световната 

икономическа обстановка налагат общините да дофинансират изпълнението на своите проекти, 

но тези средства не са разчетени предварително и реално общините не разполагат с такива. 

С оглед елиминиране на проявяващите се финансови рискове, общините, в качеството си на 

бенефициенти на всички проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз, ще следва 

да осигурят необходимия ресурс чрез собствени средства, вземане на кредит или друга 

подкрепа от финансова институция, с което да се гарантира финансовата обезпеченост за 

изпълнение на проектните предложения. В противен случай е възможно налагане на финансови 

корекции за общините-бенефициенти или загуба на цялото финансиране. Това означава, че 

проектите няма да бъдат изпълнени със 100% безвъзмездна финансова помощ. 

Поради повишаването на цените на строителните материали се наблюдава и отлив от участия в 

обществени поръчки от страна на строителни фирми. Обектите, които се изпълняват в период на 

повишаване на цените, в повечето случаи са със сключени договори преди повече от 12 месеца. 

Общините посочват, че към настоящият момент фирмите, с усилие да запазят търговската си 

репутация и коректност, приключват обектите с 0% печалба или в повечето от случаите - на 

загуба. 

Изпълняващите проекти по ПРСР общини посочват, че одобреният финансов ресурс за 

изпълнение на СМР е крайно недостатъчен, което се дължи на забавяне на оценката на 

проектните предложения от страна на ДФ "Земеделие" на подадени проектни предложения от 

2017 г. и 2018 г., за които са сключени договори с общините през 2021 г. При обявяване на 

обществените поръчки не се явяват участници в процедурата, а при вече сключените договори 

се оказва, че не могат да бъдат изпълнени със заложените финансови параметри, тъй като 

строителят работи на загуба, поради постоянно нарастващите цени в строителството. На 

практика се оказва, че без допълнително дофинансиране от страна на общините договорите не 

могат да бъдат изпълнени, но в края на годината бюджетният ресурс е изчерпан и не могат да 

бъдат отделени допълнително средства за довършване на строителството. Проблемът 
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продължава, тъй като общините, без да са се разплатили с изпълнителя не могат да пуснат заявка 

за искане за плащане към ДФ "Земеделие" и това води до огромен риск за повечето оперативни 

програми, които следва да отчетат усвояване на ресурс към ЕС, който да се върне в бюджета на 

държавата. 

• Отказ от страна на избраните изпълнители 

Общините посочват, че е налице реална хипотеза, в която във всеки един момент е възможно 

строителите едностранно да решат да прекратят договорите си, тъй като плащането на неустойка 

би било по-изгодно за тях, отколкото да довършат обектите, плащайки разликите в цените. 

Предвид бавната процедура - от кандидатстването с проектни предложения, подписване на 

Договор за БФП, съгласуване на проведените процедури по ЗОП, подписване на анекс за 

вписване на избраните изпълнители, искане на авансово плащане до реалното започване на 

изпълнението на проектите минават години и цените са нереалистични към настоящия момент, 

което води до отказване на избраните фирми да изпълняват проектите, както и искания да се 

правят доплащания за актуализиране на цените със средства от общината, което е непосилно за 

бюджетите на общините, особено на малките такива. 

Съществуват и случаи, в които избрани изпълнители отказват да сключат договори за 

изпълнение на обществени поръчки за СМР поради повишение на цените на материалите и труд 

за периода на провеждане на обществената поръчка. Това налага необходимост, при липса на 

втори класиран, с който Възложителят да сключи договор, да се провежда повторно обществена 

поръчка, което забавя изпълнението на предвидените дейности по договорите за безвъзмездна 

финансова помощ поставя в риск изпълнението на проектите. 

Въпреки предприети действия от страна на фирмите (като увеличени материални запаси), 

изпълнителите предявяват искания за намиране на решение за компенсиране на ръста на 

цените на материалите, за да не завършат работата на обектите на загуба. Част от общините 

съобщават и за натиск от страна на изпълнителите за предоговаряне на стойностите на проектите 

и тяхното дофинансиране с общински средства. 

Общините обръщат внимание, че при определяне на разходи за/свързани със СМР за проекти за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-

2020 г., общините-бенефициенти са били задължени да изготвят бюджети за проектните 

предложения съгласно актуализираните референтни стойности за допустими дейности при 

изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност към 25.01.2016 г. В резултат, 

посочените референтни стойности вече не са актуални още към момента на подаване на 

проектното предложение. Продължаващо нарастване на цените за СМР ще постави в риск 

изпълнението на проектите за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

• Ограничения по ЗОП 

Законът за обществените поръчки не допуска индексиране на договорените цени за 

строителство, а самите договори могат да се изменят единствено на основанията, посочени в чл. 

116, което води до понижаване качеството на изпълнение, както и до невъзможност да бъдат 

завършени обектите. От друга страна при нови обявления на процедури по ЗОП, със стойности, 

съответстващи с тези от момента на кандидатстване пред програмата (често прогнозирани 

преди повече от година) води до нисък интерес от страна на бизнеса. Има случаи дори на 
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прекратяване на процедурите поради липса на оферти и възлагането им отново с повишени 

стойности, което води да закъснения в план - графика на проектите. 

• Компенсиране на разликите с понижаване на качеството 

В голямата си част КСС за кандидатстване по дадена оперативна програма се изготвя години 

преди реалното започване на строителството на даден обект, което почти винаги води до 

разлика в цените на строителните материали, разходите за труд и механизация. А през 

настоящата година скока на някои строителни материали надвишава 30% спрямо стойността им 

в началото на годината. Когато има такива разлики в цените на материали и труд (пример при 

повишаване на минималната работна заплата), строителят се старае да компенсира по всякакъв 

начин, тази така генерирана загуба, което неминуемо се отразява на качеството на изпълнение 

на някои от СМР или на влаганите материали. 

Участвалите в проучването общини сигнализират, че надвишаването на реално извършените 

разходи на някои от позициите от проектно подадените, води до висок риск от влагане на по-

ниско качествени материали с цел компенсиране на загубите от страна фирмите изпълнители. 

• Специфични обекти и промени в нормативната уредба 

Част от проектите, които общините изпълняват са свързани с намеси в недвижими културни 

ценности, които изискват влагането на специфични материали и дейности за изпълнение на 

СМР, тъй като те са съобразени с предвиденото с проекта специфичното обзавеждане и 

оборудване. В тези случаи цената на някои от строителните материали се е покачила от момента 

на залагането на сумите за СМР, оборудване и обзавеждане бюджета на проекта до момента на 

реалното изпълнение. 

Общините обръщат внимание, че в периода от стартиране на процедурите по реда на ЗОП до 

сключването на договорите, в някои от случаите са приети промени в нормативната уредба, 

които налагат да бъде променена технологията на строителството на обектите. Необходимо е 

ново проектиране на отделни части от работния проект, като тези промени съществено променя 

и условията, при които е възложена поръчката и за изпълнението на обекта е необходимо ново 

обявяване на процедура по реда на ЗОП. 

Анализ „Общинските проекти в процес изпълнение по ОПРР 2014-2020“ 

Във връзка с множество сигнали от общините за забавяне на процедурите по разплащания на 

изпълнявани проекти по ОПРР екипът на НСОРБ по програми и проекти на общините, обобщи 

публично достъпните данни от Информационната система за управление и наблюдение на 

средствата от ЕС (ИСУН 2020) по ОПРР, към 4-ти ноември 2021 г., за общинските проектите в 

изпълнение.  

Обобщените данни: 

• Общинските проекти със статус „в изпълнение“ са 268, в рамките на 6 от общо 8-те 

приоритетните оси на ОПРР. Размерът на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по тях е 947 

млн. лв. Плащанията към общините по тези проекти възлизат на 502 млн. лв., което в процентно 

изражение представлява 53% от размера на БФП. Разплащанията, които следва да се направят 



 

47 
 

по общинските проекти до края на допустимостта на разходите по Програмата (31.12.2023 г.), са 

на стойност 445 млн. лв.; 

• Най-големият брой общински проекти „в изпълнение“, както и с най-голяма стойност на 

БФП, са по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“,  с бенефициент 39-те 

големи градски общини. Проектите са 148 на брой с БФП от 757. 5 млн. лв. По тях са разплатени 

455 млн. лв. или 60.7% от стойността на БФП. За плащане остават 302.4 млн. лв., като същите 

представляват 68% от общите средства, които следва да се разплатят към общините; 

• Най-малкият брой изпълняващи се общински проекти, само 6, са в обхвата на Оста за 

регионална образователна инфраструктура- за инвестиции в професионалните училища. БФП по 

тях е 7.7 млн. лв., от които са разплатени около 45% или 3.5 млн. лв.; 

• Най-ниска е стойността на БФП на общинските проекти по приоритета за техническа 

помощ- 6.5 млн. лв., от които са разплатени 4.1 млн. лв. За сметка на това, Оста е с най-висок 

процент на изпълнение, т.е. разплащания- от 62.8%; 

• На критично ниско ниво, 26 месеца преди края на допустимостта на разходите по 

Програмата, е реализацията на общинските проекти по Ос 6 „Регионален туризъм“, по която 

разплащанията са едва 3.75% от стойността на предоставената БФП. За да няма частична или 

пълна загуба на БФП по тях и при отчитане на традиционните забавяния при провеждането на 

тръжните процедури и съгласувателните такива, темповете на реализация следва значително да 

се ускорят. Това практически означава, сключване на договори с изпълнители на СМР най-късно 

до средата на 2022 г., както и премахване на наложените рестриктивни правила касаещи 

междинните плащания. 

 

„Общинските инвестиции“ в депозирания пред еврокомисията план за възстановяване и 

устойчивост 

В подкрепа на общините и за своевременната подготовка по реализацията на Плана за 

възстановяване и устойчивост на Република България (ПВУ), екипът на Сдружението изготви 

кратки резюмета на отделните програми/ проекти от стратегическия документ, които могат да 

се квалифицират като „общински инвестиции“. 

Резюметата са на база описанието на отделните проекти, приложени към последната версия на 

Плана от 14-ти октомври 2021 г. https://www.nextgeneration.bg/#modal-one.    Те са унифицирани 

и съдържат информация за бенефициентите, допустимите дейности, бюджета им, графика за 

реализация и механизмите за изпълнение. Доколкото отделните проекти, част от ПВУ са в 

различна степен на готовност и детайлност, то част от резюметата не включват цялата посочена 

информация. 

Резюметата на проектите, свързани с участието на общини, са представени по стълбове и са 

публикувани на интернет-страницата на НСОРБ. 

НСОРБ разпространи и данни от Анализ на СЕОР за въздействието на Covid-19 върху местните и 

регионални финанси, в работата над който НСОРБ взе активно участие. Проучването на Съвета 

на европейските общини и региони (СЕОР), обхваща 18 местни и регионални власти в 15 

https://www.nextgeneration.bg/#modal-one
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държави и имащо за цел да даде светлина върху последните тенденции в сферата на местните 

финанси. 

Общите прогнози за допълнителните разходи на местно и регионално ниво за 2020 г. варират от 

5 млн. евро до 10 млрд. евро в зависимост от страната. 

Повечето от разходите са свързани със социалната сфера (жилищно настаняване; грижи за 

децата и облекчаване на бедността), закупуване на защитни средства и прилагане на мерките 

или допълнителна подкрепа за местния бизнес, асоциациите и културните институции. 

Сривът в приходи заради повсеместното затваряне оказа сериозно въздействие върху местните 

финанси. Това се дължи основно на загубата на приходи от данъци и такси от местния бизнес, 

но също така и от намалелия туристопоток. Въпреки това, тези загуби варират значително по 

страни, в зависимост от конкретната финансова система – зависят ли местните власти основно 

от приходи от местни данъци или получават дял от националните данъци – както и от 

икономическия профил на всяка територия. 

Анализът обхваща и мерките за подкрепа от националните правителства. 

НСОРБ проведе проучване сред общините за идентифициране на необходимостта от мерки за 

превенция и предотвратяване на риска от наводнения. Целта на проучването бе да съдейства 

при подготовката на Програмата за околна среда за периода 2021-2027 (ПОС). В проекта на ПОС 

е включен специален приоритет „Риск и изменение на климата“. Планираната подкрепа по него 

е в размер на около 280 млн. евро и е насочена към реализацията на мерки за: превенция и 

управление на риска от наводнения и засушаване; анализи на риска и прилагане на мерки за 

превенция и защита при процеси, свързани с движение на земни маси – свлачища, срутища, 

ерозии, абразии и пр., както и за повишаване на готовността на населението и капацитета на 

силите за реагиране в случай на наводнения, пожари и земетресения. 

Във връзка с множеството практически въпроси от общините по реализирането на новите 

ангажименти за разкриването и предоставянето на делегираната от държавата дейност 

“Асистентска подкрепа”, считано от 1 януари 2021 г., НСОРБ подготви Наръчник в подкрепа на 

общините при създаването, управлението и администрирането на нова делегирана от 

държавата дейност - социална услуга „Асистентска подкрепа“. 

В Наръчника са представени в удобен за ползване вид: 

• нормативните изисквания за създаването и предоставянето на новата услуга, както и стъпките, 

които общините и доставчиците на услуги могат да реализират при разкриването на услугата; 

• основните ангажименти на общините като доставчици на услугата и на доставчиците на 

социалната услуга “Асистентска подкрепа”, в случаите когато тя ще бъде предоставяна от 

структурно звено на общината; 

• отделните етапи на взаимодействие и подкрепа между кандидат-потребителите, общините и 

доставчиците, както и препоръчителен списък с вътрешни документи, които могат да бъдат 

разработени с цел ефективно управление и предоставяне на услугата „Асистентска подкрепа”. 

В рамките на партньорството на НСОРБ в проект INNOAIR бе изработен доклад, който представя 

и анализира най-добрите практики за общи глобални инициативи за транспорт при поискване 
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и „транспорт като услуга“ в Европа и света. Документът, изготвен от Националното сдружение 

на общините в Република България (НСОРБ), съдържа общ преглед на основните тенденции в 

решенията за мобилност, свързани с иновативния подход на INNOAIR - въвеждането на зелен 

обществен транспорт при поискване. Този подход се комбинира с подхода „мобилността като 

услуга“ (MaaS) като нискоемисионни зони, такса за задръстване и зелени коридори. Анализът 

предоставя конкретни примери за вече приложени подобни иновации в Европа и света, насоки 

за прилагане на тестваните решения, предизвикателствата, които те адресират, основни 

констатации, резултати и научени уроци. Чрез този анализ екипът по проекта цели подобряване 

модела на INNOAIR и запознаване на широката общественост с добри практики от други градове 

и държави. 

5.БЮДЖЕТНА ПРОЦЕДУРА 

Един от основните приоритети в работата на НСОРБ е осигуряване на по-добри и гъвкави условия 

за финансиране на дейността на местните власти, Сдружението успя да постигне редица 

положителни промени и по отношение на макрорамката за 2022 г. 

Поредицата от три избора за парламент, проведени през 2021 г. и свързаното с това назначаване 

на две поредни служебни правителства, нормалното провеждане на бюджетната процедура 

значително изостана, спрямо определените срокове. За пръв път от 1997 г. ЗДБРБ за 2022 г. не 

беше приет в рамките на календарната 2021 г. 

По време на бюджетната процедура, на основа на широко обсъждане и приоритизиране на 

предложенията на общините, НСОРБ текущо обменяше с МФ необходимата кореспонденция, 

отнасяща се до размерите на основните бюджетни взаимоотношения на общинските с 

централния бюджет за 2022 г.  

След участието на УС на НСОРБ в преговорите с МФ и на базата на активната работа със 

секторните министерства и двата варианта на законопроект (на служебното и на редовното 

правителства), в приетия на 23.02.2022 г. ЗДБРБ бе договорен ръст от 712 млн. лв. на бюджетни 

взаимоотношения на държавата с общините в размер на 5,612 млрд. лв. (при одобрени за 2021 

г. 4,9 млрд. лв. и осигурени по отчет към 31.12.2021 г. над 6,3 млрд. лв.).  

ПОСТИЖЕНИЯ НА НСОРБ В ПРЕГОВОРИТЕ ЗА БЮДЖЕТ 2022:  

• Увеличение на общата изравнителна субсидия за 2022 г. с 15% или с 49,6 млн. лв., 

спрямо ЗДБРБ за 2021 г., при предложен ръст от НСОРБ в размер на 130 млн. лв. При 

първоначално заложен от МФ ръст на средствата с 8% или само 25 млн. лв., след среща на УС с 

министъра сума беше увеличена. Не бяха приети исканията на НСОРБ за подобряване на 

механизма за нейното разпределение и за финансово подпомагане и на 18-те общини без 

достъп до изравнителна субсидия. Не бяха приети и предложенията на Сдружението за 

включване на нови компоненти за подкрепа на общините към механизма, с цел осигуряването 

на ресурс за „догонване“ ръста на минималната работна заплата в местните дейности и/или за 

преодоляване на инфлацията. По тези причини и през 2022 година ще има общини с нулев или 

незначителен ръст на изравнителната субсидия.  

• Увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи с 32% или със 72,2 млн. лв. 

повече, спрямо ЗДБРБ за 2021 г., при предложен ръст от НСОРБ в размер на 105 млн. лв. 
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Първоначалните разчети на МФ не предвиждаха ръст, но след преговорите с НСОРБ сума беше 

увеличена с 67,2 млн. лв. и впоследствие с още 5 млн. лв. – в рамките на дебатите в Народното 

събрание. Беше запазена и възможността за трансформирането й в трансфер за други целеви 

разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на 

улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост, но по механизъм, определен с 

постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. 

• Увеличение на ресурса за делегираните от държавата дейности по бюджетни функции 

с общо 556,8 млн. лв., като новите стандарти за делегираните от държавата дейности влизат в 

сила от 1 април 2022 г., при предложен от НСОРБ базисен ръст с минимум 689,9 млн. лв. и 

компенсации за отпадането на таксите на детски градини и ясли в размер на мин.230 млн. лв. 

Не беше прието искането на НСОРБ за ръст на средствата за общинска администрация, както и 

за пълно обезпечаване на реалната издръжка на децата в детските градини, поради отпадането 

на таксите и за резерв в централния бюджет обезпечаващ изпълнението на наредбата за 

заплатите на заетите в социалните услуги.  

Увеличения на стандартите по видове делегирани от държавата дейности: 

 дейност „Общинска администрация“ – увеличение с 16 млн. лв. (3,8%), при предложен 

ръст от НСОРБ в размер на 98,5 млн. лв. (24%). Средствата по компонента за кметове и 

кметски наместници (к. 2а от законопроекта) са увеличени с 12,6%, а средствата за 

служители в общинска администрация (к. 2b от законопроекта) – с 1,7%. Ръстът на 

стандартите, съгласно предложеното решение на Министерския съвет е средно с 2,2%, 

считано от 1 април 2022 г.; 

 функция „Отбрана и сигурност“ – увеличение с 3,5 млн. лв. (6,4%), при предложен ръст 

от НСОРБ в размер на 4,7 млн. лв. Ръстът на стандартите, съгласно предложеното 

решение на Министерския съвет е средно с 12%, считано от 1 април 2022 г.; 

 функция „Образование“ – увеличение с 376 млн. лв. (12,2%), в това число 84,8 млн. лв. 

по новия норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско 

училище, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ, при 

предложен ръст от НСОРБ в размер на 369,9 млн. лв. и размер на исканата компенсация 

при отпадане на таксите в размер на мин. 200 млн. лв. Ръстът на стандартите, съгласно 

предложеното решение на Министерския съвет е средно с 12,4%, считано от 1 април 

2022 г.; 

 функция „Здравеопазване“ – увеличение с 36,9 млн. лв. (17,6%), в това число 13,2 млн. 

лв. по новия норматив за издръжка на дете в детска ясла, включващ и компенсиране 

отпадането на съответната такса по ЗМДТ, при предложен ръст от НСОРБ в размер на 

41,3 млн. лв. и размер на исканата компенсация при отпадане на таксите в размер на 

мин. 30 млн. лв. Ръстът на стандартите, съгласно предложеното решение на 

Министерския съвет е средно с 15%, считано от 1 април 2022 г.; 

 функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – увеличение със 111,7 млн. лв. 

(26,5%), при предложен ръст от НСОРБ в размер на 147,7 млн. лв. Ръстът на стандартите, 

съгласно предложеното решение на Министерския съвет е средно с 34,8%, считано от 1 

април 2022 г.; 
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 група „Култура“ – увеличение с 12,4 млн. лв. (8,2%), при предложен ръст от НСОРБ в 

размер на 27,8 млн. лв. Ръстът на стандартите, съгласно предложеното решение на 

Министерския съвет е средно с 9%, считано от 1 април 2022 г. По инициатива на 

народните представители беше осигурена и нормативна възможност по чл. 8, ал. 2 от 

ЗЗРК да допълнително целево подпомагане на общински културни институции; 

Други средства за общините: 

 Увеличение на ресурса за субсидии и компенсации в транспорта с цел осигуряване 

достъп на гражданите до обществен транспорт за цялата територия на страната, вкл. и в 

малките населени места с общо 7 млн. лв. За вътрешноградски транспорт на Столична 

община – увеличение с 4 млн. лв. и за превоз на пътници по нерентабилни автобусни 

линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони – 

увеличение с 3 млн. лв.; 

 Създаване на „Фонд за общински инвестиции“ (след актуализацията на ЗДБРБ) с ясни и 

прозрачни правила и гарантиране на устойчивостта на тази политика във времето. 

Договорена възможност за последващо осигуряване на ресурс от бюджета на МРРБ за 

благоустрояване и поетапно възстановяване на нормалното експлоатационно състояние 

на общинската пътна мрежа от около 300 млн. лв.; 

 Възстановяване и подобряване на нормите, предвидени с предходни закони за 

покриване на 80 на сто от финансовите корекции по европроекти на общините‘ 

 Осигуряване на възможност за ползване на преходните остатъци от актуализацията на 

ЗДБРБ за 2021 г. – по решение на общинските съвети; 

 Текущо договаряне за осигуряване в течение на годината на компенсационен механизъм 

за поемане от централния бюджет на финансовия недостиг по договори за възлагане на 

обществени поръчки в резултат на ръста на инфлацията през 2021 г. и 2022 г. за 

бенефициенти – бюджетни организации; 

 Приемане на специална разпоредба, която да позволи ограничението на чл. 98, ал. 1 от 

Закона за публичните финанси да не се прилага за извършените от общините до 31 март 

2022 г. разходи за вода, горива, енергия, хранителни продукти, персонал и за сметка на 

целевите трансфери. 

През 2021 г. НСОРБ проведе и няколко допитвания сред общините: 

 относно Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 

транспортните схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси; 

 относно субсидиите и компенсациите в обществения транспорт; 

 за предоставяне на окончателни и достоверни данни за натуралния показател „Дължина 

на уличната мрежа – км“, подадени в МФ с отчета за касово изпълнение на бюджета на 

общината към 30.09.2021 г.; 

 за предложения за теми, които да бъдат включени в програмата на Школата за публични 

финанси за 2022 г. на Министерство на финансите. 
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Работна среща по актуални проблеми, свързани с внедряването на Интегрираната финансово-

информационна система за общините се проведе по инициатива на НСОРБ.  В нея взеха участие 

представители на Министерството на финансите, фирмата-изпълнител „Информационно 

обслужване“ АД, изпълнителният директор и експерти от Сдружението и представители на  

общините. 30 местни администрации са включени в пилотното въвеждане на единната система 

и техни представители имаха възможност да споделят своите впечатления от функционалността 

на софтуера и да дадат препоръки за усъвършенстването му. Поетапното внедряване на 

Интегрираната финансово-информационна система за общините и свързаните с това услуги и 

дейности предвижда през 2021 г. още 120 общини да преминат към унифицирания модел за 

извършване на финансовите операции. Още 112 общини ще се включат в единната система през 

2022 г., а през 2023 г. ще се присъединят и общините с районно делене - София, Пловдив и Варна. 

Финансовото ведомство предвижда постепенно преминаване към интеграционна платформа на 

всички бюджетни разпоредители. Очакванията на МФ са чрез унифицирането на счетоводните 

процеси в общините да се елиминира разнопосочното прилагане на нормативната уредба от 

някои общини. В дългосрочен план  целта е да се постигне еднакво качество при въвеждането, 

съхраняването и интегритета на информацията, както и стандартизиране на процесите, свързани 

с управлението на счетоводните данни, агрегирането и консолидирането им на ниво община, 

област и т.н.  

Като ползи за общините в дългосрочен план финансовото министерство откроява изграждането 

на административен капацитет, притежаващ еднакви знания и умения и обогатяването им чрез 

комуникиране и споделяне на опит, както и отпадане на необходимостта от осигуряване, 

поддържане и администриране на собствен хардуер и софтуер за общината в посочената област, 

който отговаря в пълен обем на поставените изисквания за организационни мерки за защита на 

мрежите и информационните системи и свързаната с тях информация. 

Трудностите, които срещат част от общините, където е въведена Информационната система, 

според експертите на МФ, се дължат на недостатъчното познаване на нейните функции и 

възможности. 

Според Сметната палата преодоляването на слабостите на всички бюджетни организации, вкл. 

и на общините може да бъде постигнато чрез създаването и поддържането на достатъчно 

мотивиран и подготвен персонал, въвеждане на изискване за генериране унифицирана база 

данни в подходящ електронен формат, съдържаща всички счетоводни записвания на начислена 

и касова основа в системата на съответния първостепенен разпоредител с бюджет и въвеждане 

на механизми за ефективен вътрешен контрол от страна на първостепенните разпоредители с 

бюджет върху воденето на счетоводна отчетност и бюджетната дисциплина на разпоредителите 

от по ниска степен. 

НСОРБ настоява системата да бъде отворена за присъединяване на общините, които имат 

необходимост от модернизация на счетоводния софтуер, а не да бъде задължителна за всички 

общини. Предстои доработване на бизнес – процесите на системата с участието на счетоводните 

екипи на общините, които вече я ползват. След това ще бъде обсъдено съвместно с МФ в каква 

посока ще бъде развиван този проект на министерството. 
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6.ОБЩИНСКИ ПОЗИЦИИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ ЕВРОПРОЕКТИ ОТ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 г. 

Обобщените данни към края на 2021 г. 

Публично достъпната информация в Информационната система за управление и наблюдение на 

средствата от ЕС (ИСУН 2020) и експертните бази данни на НСОРБ,  показват, че за осем години 

от началото на програмен период 2014-2020: 

 По националните програми с европейско финансиране, общините са сключили над 4 000 

договора за безвъзмездна финансова помощ, на обща стойност над 7 млрд. лв. Най-

голям е броят на сключените договори по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) 

– 1 411 или около 35% от общият брой на сключените договори от общините. Това се 

обуславя от националния обхват на програмата, предоставяната подкрепа и на районите 

на големите общини, както и включените в нея нови антикризисни мерки за адресиране 

на пандемията от Covid-19. Очаквано следваща по ред, с дял от 24% от общият брой на 

сключените договори, е Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), която 

подкрепя 232 от 265-те общини. Най-малкият брой сключени общински договори, едва 

56 е по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР); 

 Размерът на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по сключените договори е около 

6.2 млрд. лв. Собственият принос на общините възлиза на почти 840 млн. лв. или около 

12% от общия размер на договорите. Същият основно е в рамките на само 2 от 

Програмите- ОП „Околна среда“ (ОПОС) и ОПРР, като делът на ОПОС в собствения принос 

на общините от 703 млн. лв. представлява 84% от общото им съфинансиране. Най-висока 

стойност имат общинските договори по ОПОС -почти 3 млрд. лв., представляващи над 

41% от стойността на всички сключени от общините договори. 27% е делът на договорите 

по ОПРР, 20% на тези по ПРСР и едва 0.2 % е стойността им по ОП „Добро управление“ 

(ОПДУ);  

 Изплатените средства към общините възлизат на над 4 млрд. лв. или около 64% от 

стойността на БФП по сключените договори. Практически оставащите за разплащане 

над 2.2 млрд. лв., през 24-те месеца до края на програмния период, изискват 

въвеждането на екстремни темпове по реализацията на проектите, както на общинско, 

така и на ниво Управляващи органи, за да може се усвои целият договорен ресурс. 

Следва да се отчете и че по ОПРР, ПРСР, ОП РЧР се очаква и договаряне на нови общински 

проекти през 2022 г., както и че по част от Програмите, като ОП РЧР, ОП Храни, ОПОС и 

ПРСР е много голям броят на общините с проекти „в изпълнение“, което допълнително 

ще увеличи предизвикателствата.  Най-висок дял на възстановени средства отчитаме по 

ОП Храни, от почти 86% от стойността на договорените проекти. 85% са плащанията по 

ОПДУ, с по около 71% са тези по ОПРР и ПМДР. Най-малък е делът на плащанията по 

ОПОС и ПРСР – под 60% от дела на БФП; 

 Окончателно разплатените и приключили проекти, без тези по ПРСР, за които липсва 

публично достъпна информация, са 1 793 или 44% от общия брой на сключените 
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договори. Над 66% от тях са по приключили договори по две от общо осемте програми 

подкрепящи общините - ОП РЧР и ОП Храни. Стойността на приключилите проекти е 

около 1.6 млрд. лв., представляваща 26% от размера на БФП по сключените договори. 

53% от тази сума е от приключили договори по ОПРР; 

 Въпреки, че се увеличават прекратените договори, които до 2020 г. бяха общо 33, се 

запазва положителната тенденция за много ниският им брой спрямо този на общо 

договорените проекти.  Те са едва 46, като такива най-много има по ОП РЧР и ОП НОИР. 

Таблица 1: Сключени договори и изплатени средства по общински проекти по Програмите с 

европейско финансиране за програмен период 2014-2020 г. (към 31 декември 2021 г., с ДДС): 

 

 По Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия 

финансов механизъм за периода 2014-2021, са сключени договори по 46 общински 

проекта на обща стойност от 52 млн. лв., стойността на БФП по тях е над 49 млн. лв.. 

Изплатените към общините средства са в размер на 16 млн. лв.; 

 5 договора за сключени и по Националната програма по Фонд „Убежище, миграция и 

интеграция“ (ФУМИ), на стойност 1.6 млн. лв., като изплатените средства по тях са в 

размер на 1.2 млн. лв. 

Общинските европроекти през 2021 г. 

Съпоставката на публично достъпната информация в Информационната система за управление 

и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020) и на данните от базите поддържани от НСОРБ, 

показва че през изминалата 2021 г.: 

 Сключените от общините договори са 642 на стойност почти 370 млн. лв.. Същите са 

близо 16% от общият брой сключени договори за програмния период. 83% от тях са в 

обхвата на две програми – ОП РЧР и ОП Храни, което е в резултат на нарочните схеми за 

подкрепа адресирането на пандемията от Covid-19. По Програмата за морско дело и 
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рибарство (ПМДР) са сключени 20 договора, представляващи ръст от 55% в договарянето 

спрямо 2020 г. Договаряне през 2021 г. няма само по ОПДУ; 

 Стойността на БФП по сключените договори е около 343 млн. лв.. Най-голям дял в нея, от 

около 40%  имат договорените проекти по ОП РЧР, следвани от ОПРР с дял от  23%; 

 По Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия 

финансов механизъм, се наблюдава сериозен ръст в сключените договори, които са 37. 

Стойността им е над 25.3 млн. лв., като същата е по-голяма от цялата подкрепа за 

програмния период предоставена на общините по ОПДУ. Изплатените средства по 

проектите са в размер на над 11.5 млн. лв. За сравнение през предходната 2020 г. 

сключените договори по Норвежката програма бяха 9 на обща стойност 24.7 млн. лв., а 

плащанията към общините по тях в размер на 4.7 млн. лв.; 

Таблица 2: Сключени договори и изплатени средства по общински проекти през 2021 г.(с ДДС): 

 

 Плащанията към общините са 791 млн. лв., представляващи близо 20% от общо 

разплатените средства за периода 2014-2020. В сравнение с 2020 г., ръстът в плащанията 

е 3% или в абсолютна стойност от около 250 млн. лв. в повече. Това показва, че макар и 

бавно, започва да се преодолява сериозното отрицателно въздействие от корона кризата 

върху общинските европроекти, което наблюдавахме през 2020 г. Въпреки това, следва 

да се отбележи, че плащанията като обем остават доста под разплатените над 1.4 млрд. 

лв. през 2019 г.; 
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Графика 1: Изплатени средства по общински проекти в млн. лв., в периода 2014-2021 г.: 

 

 

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 

През 2021 г. екипът на НСОРБ подготви и обезпечи участие на представителите на Сдружението 

в 41 заседания на Тематичните работни групи (ТРГ) по изготвянето на Програмите за програмен 

период 2021-2027.  

В допълнение, материали и становища бяха подготвени и по 23 писмени процедури на 

отделните ТРГ, като почти 45% от тях са на английски език, който е работен по Програмите за 

трансгранично сътрудничество.  Заседанията на ТРГ по подготовката на Стратегическия план за 

развитие на земеделието и селските райони за периода са общо 16, както и в други 8 по 

изготвянето на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури.  

НСОРБ съдейства за сформирането на съвместни работни групи по Програмите за трансгранично 

сътрудничество, подкрепящи подготовката на Интегрираните териториални стратегии в обхвата 

им, като представителите на Сдружението активно участваха в дейността им. Подкрепа бе 

оказана и на Управляващите им органи в Румъния и България, по провеждането на събития, 

разясняващи Стратегиите и набирането на проектни идеи от общините в обхвата им.  

Участията в заседанията на ТРГ, изразените в рамките им позиции, както и тези по писмените 

процедури на групите, традиционно са анонсирани в информационните издания и интернет-

страницата на НСОРБ, както и в социалните мрежи. Общо  подготвените и разпространени 

публикации посветени на подготовката за периода 2021-2027, са над 130.  

 

Депозираните становища по проектите на Споразумението за партньорство и Програмите с 

европейско финансиране, в т.ч. и в рамките на обществените им обсъждания, са 19 на брой, 
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включващи над 200 отделни коментара, предложения и бележки. Приети са приблизително 

80% от коментарите ни. По-важните ни предложения, част от които са отразени, касаят:  

• запазване приноса на Програмата за научни изследвания към интегрираните 

териториални инвестиции (ИТИ);  

• нормативни изменения за включването на общинските търговски дружества сред 

бенефициентите по Програмата за конкурентоспособност;  

• достъп на Центровете за личностно развитие и обезпечаване на средства за училищните 

автобуси по Програмата за образование;  

• създаване на възможност за подкрепа на общинските ДКЦ-та по Програмата за развитие 

на регионите;  

• завишаване на единицата разход за топъл обяд и разширяване на целевите групи по 

Програмата за храни;  

• увеличаване обхвата на дейностите в сферата на отпадъците (рекултивация на депа), за 

адресиране на риска от бедствия и подобряване на качеството на атмосферния въздух, 

включване на общини и НСОРБ като конкретни бенефициенти по мерки в сферата на отпадъците 

и ангажиране на общините в реализацията на ВиК проекти по Програмата за околна среда;  

• увеличаване на подкрепата за ВОМР и отделни бюджети за Черноморските и Дунавските 

общини за реализация на подхода по Програмата за морско дело и рибарство,  и др. 

По подготовката на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за 

периода 2023-2027, по интервенцията, заменяща досегашната подмярка 7.2 „Инвестиции в 

основни услуги и дребна по мащаби инфраструктура в селските райони“ НСОРБ успя да 

договори:  

 общините от селските райони да са единствени бенефициенти; запазване подкрепата за 

традиционните ни мерки, като инвестиции в общински пътища, улици, водоснабдителни 

и канализационни системи, в общинска образователна инфраструктура, в енергийна 

ефективност на общинския сграден фонд;  

 100% -тен размер на субсидията.  

След проучване сред общини бе договорена и промяна в подхода по разходването на 

средствата, а именно от конкурентен такъв с резервирани/ гарантирани бюджети от около 300 

млн. евро и чрез ИТИ, допълващи средствата по Програмите по Кохезионната политика. 

Съвместно с Министерството на земеделието работихме и по Методологията за 

разпределянето на гарантираните общински бюджети.  

 

В подкрепа подготовката на новите Програми и за оказване на съдействие на Управляващите им 

органи, през 2021 г. бяха проведени и 4 проучвания сред общините. Те са свързани с набирането 

на информация за:  

 остойностяването на единицата разход за детска кухня по Програмата за храни; 
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 идентифициране на конкретни мерки и бюджет за адресирането на риска от наводнения 

по Програмата за околна среда;  

 проектни идеи насочени към минимизиране риска от бедствия по Програмата за 

сътрудничество с Румъния;  

 подготовката на Плановете за интегрирано развитие на общините за периода 2021-2027.  

НСОРБ съдейства на администрацията на Министерския съвет при подготовката на изискуемата 

от Европейската комисия (ЕК) Пътна карта за укрепване на административния капацитет за 

периода 2021-2027, като изготвихме нарочен Анализ на капацитета на общините за подготовка 

и изпълнение на проекти с европейско финансиране. Сдружението активно участва, съвместно 

с екипа на Министерството на труда ,по картирането на социалните услуги, обект на подкрепа с 

европейски средства за програмен период 2021-2027, като над 500 бяха участниците от 

общините в организираните разяснителни онлайн срещи.   

За осигуряването на достатъчно време за подготовката на общинските планове за развитие за 

периода 2021-2027, бе предложено изменение в Правилника за прилагането на Закона за 

регионалното развитие, които не бяха приети.  

На национално ниво, въпреки ангажирането в осъществяването й през годината на 4 различни 

състава на отделните министерства и съответно на Управляващите органи към тях, подготовката 

на Програмите за новия планов период напредва с добри темпове. Към края на 2021 г. е 

постигнато неформално политическо съгласие с ЕК по общата рамка за реализацията на 

Кохезионните фондове, голямата част от Програмите за периода 2021-2027 са почти 

финализирани,  като очакванията са до средата на 2022 г. всички да бъдат официално 

депозирани за одобряване.  

Подготовката на Програмата за развитие на регионите се възпрепятства от все още 

нефинализираните Териториални планове по Фонда за справедлив преход, по-бавно се 

осъществява и тази по най-новата Програма за научни изследвания. Въпреки, че ЕК анонсира, че 

очаква до края на годината да й се представят за първи неформални коментари и националните 

Стратегически планове за земеделие и развитие на селските райони, няма информация за 

осъществена стъпка от наша страна в тази насока. 

НСОРБ изготви и публикува в специално обособената секция на интернет-страницата си, 

посветена на програмен период 2021-2027, 18 резюмета и презентации на поредните работни 

версии на новите Програми. След приемането, в средата на годината на Регламентите на ЕС по 

Политиката на сближаване за програмен период 2021-2027, бе изготвен и публикуван и отделен 

материал за най-важните им разпоредби.  

Бяха обстойно  разяснени и Насоките на ЕК по климатична устойчивост на инфраструктурните 

проекти за периода 2021-2027, като бе договорен и техен превод на български език, който бе 

осъществен от Управляващия орган на Оперативната програма за околна среда.   

Общинските представители бяха запознати и по време на заседанията на Постоянните комисии 

на НСОРБ поредните проекти на Програмите с европейско финансиране бяха проведени 

обсъждания на новите програми. Представени бяха и на други събития, като Националната 

среща на финансистите от общините. По инициатива на Сдружението, бяха организирани и две 
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регионални срещи за политическите ръководства на общините от Северозападния и 

Югозападния райони за планиране, с фокус подготовката за програмен период 2021-2027 и 

реализацията на интегрирани проекти.  

Бяха проведени учредителните си заседания на Регионалните съвети за развитие и бяха избрани 

ръководствата им. Организирана бе работна среща със секретариатите на Съветите и екипът на 

регионалното министерство отговарящ за дейността им. Проведена бе и онлайн дискусия с 

новоизбраните ръководства на 6-те Регионални съвета.  

В края на годината НСОРБ се включи и в изготвянето на рамковата нормативна уредба на 

национално ниво за управлението на европейските средства за програмен период 2021-2027. 

Чрез бъдещите предложения по изменението и допълнението на Закона за управление на 

средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, ще бъдат търсени както 

решения на наследените от програмен период 2014-2020 проблеми, свързани със забавените 

разплащания по общинските проекти, така и максимално опростяване и оптимизиране на 

разходването на европейските средства за периода 2021-2027.  

Закъснялото приемане на Регламентите на ЕС по Кохезионната политика и скромният напредък 

по преговорите по Общата селскостопанска политика, в допълнение към паралелната 

реализация на ad hoc инструментите за адресиране на Covid-19- React EU и Механизма за 

възстановяване и въвеждането на преходен период по ОСП, постави страните-членки, в т.ч. и 

България в положението на липса на официално одобрени програми през първата година на 

програмен период 2021-2027. Сигналите за преодоляването на това забавяне от страна на ЕК не 

са обнадеждаващи, като очакванията са одобряването на Програмите да е през втората 

половина на 2022 г., която се очертава сходно на 2021 г., да бъде нулева или почти такава по 

договаряне и изпълнение на проекти от програмната рамка 2021-2027. 

 

ПОДГОТОВКА НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

През 2021 г. бяха анонсирани общо 3 различни редакции на Плана за възстановяване и 

устойчивост, последната от които бе официално депозирана пред ЕК през м. октомври.  

По всяка от версиите на Плана, екипът на Сдружението изготви и публикува резюмета, в т.ч. 

описващи разликите с предходните проекти на стратегическия документ. НСОРБ подготви и 

разпространи резюмета на 21 от проектите от официално депозирания План, предвиждащи 

ангажирането на общините в заложените инвестиции. Общият обработен обем на 

информацията от версиите на Плана, която за подкрепа на общините, бе сведена до кратки 

резюмета от екипа на НСОРБ, възлиза на над 3 хил. страници.   

Обобщените от екипа данни от официално депозирания План показват, че стойността на 

проектите, предполагащи участие на общините възлиза на 7.3 млрд. лв. или 34.6% от общата 

на Плана (20 999 млн. лв.). Индикативният размер на инвестициите на местно ниво, се очаква 

да е в порядъка на 5.5 млрд. лв. или 28.6% от общия бюджет на Плана. 
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Над 20 са и информационните материали по Плана, публикувани в електронния бюлетин, 

интернет-страницата на Сдружението и социалните мрежи, като чрез тях предоставихме и 

информация за напредъка по депозирането, одобряването и префинансирането на Плановете 

на другите-страни членки на ЕС. 

За хода по подготовката на Плана, в която въпреки проактивната ни позиция през годината, нито 

един от 4-те състава на Министерския съвет не ангажира НСОРБ и  сдружението не бе потърсено 

за консултации. 

До м. март 2021 г., съвместно с министерството на регионалното развитие, НСОРБ работи 

активно по дизайна и критериите за разпределението на ресурса по Програмите за енергийна 

ефективност в жилищния и публичния сграден фонд. Участвахме и в събития, посветени на 

местните измерения на Плана, организирани от общини, медии и други организации.  

Последователно на различни обсъждания на Плана, както в 45-то и 46-то Народни събрания, така 

и на срещи със служебния премиер и служебните министри, НСОРБ настоява за по-бързото му 

официално депозиране пред службите на ЕК.  В рамките на тези разговори НСОРБ мотивира по-

добри условия за реализацията на инвестициите за енергийна ефективност на многофамилните 

жилищни сгради, увеличаване на ресурса за ВиК сектора и за уличното осветление. 

Благодарение на положените усилия, на постоянството и активността, както на политическото 

ръководство, така и на екипа на НСОРБ, бе постигнат известен успех. Трикратно бяха завишени в 

официално депозирания План средствата за улично осветление, до които ще имат достъп 

двойно повече общини от първоначално планираните. По-добри са и условията за 

собствениците на многофамилните жилищни сгради, които следваше да съфинансират около 

20% от проектите си, а сега предложенията за инвестиции, които се подадат до 30 септември 

2022 г., ще се финансират на 100% от Плана.  

Въпреки ангажиментите, описани в Плана, че до края на м. ноември ще бъдат подготвени 

правилата и процедурите за изпълнението на включените в него проектите, това не стана факт 

до края на 2021 г. В допълнение, встъпилият в длъжност в средата на м. декември редовен 

кабинет, анонсира идеи за поредното преработване на документа без конкретика в кои сфери. 

Тъй като изпълнението на Плана е в много по-кратки срокове от тези по програмите с европейско 

финансиране, а е и обвързано с постигането на резултати от осъществени реформи, то 

наваксването на закъснението ни в официалното му депозиране, което е вече почти 

едногодишно, ще се трансформира в огромно предизвикателство, в т.ч. и пред 

административния и финансовия ни капацитет, както на национално, така и на местно ниво. 

 

ДЕЙНОСТ НА НСОРБ В ПОДКРЕПА НА ОБЩИНСКИТЕ ЕВРОПРОЕКТИ ОТ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 

2014-2020 

За 14 заседания на Комитетите за наблюдение (КН) на програмите за програмен период 2014-

2020, екипът на НСОРБ подготви и обезпечи участието на представителите на Сдружението. По 

72 писмени процедури бяха изготвени материали и становища. Близо 53% от материалите и 

становищата са на английски език, в обхвата на Програмите на трансгранично сътрудничество. 
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Публикациите в информационните издания, интернет-страницата на НСОРБ, както и в 

социалните мрежи, касаещи общинските проекти от програмен период 2014-2020, са общо над 

170.  

През 2021 г., основните усилия по Програмите с европейско финансиране от програмен период 

2014- 2020, бяха насочени към:  

ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ (ОПРР) 

 Ускоряване на темповете по разплащания и намиране на решения за увеличаващите се 

цени в строителството поставящи под риск реализацията на общинските проекти „в 

изпълнение“. По темите освен официалната кореспонденция със служебния министър 

на регионалното развитие и вече сменените 4 на брой различни ръководители на 

Управляващия орган, се инициира и провеждането на множество срещи на политическо 

и експертно ниво, в т.ч. запознат с казуса бе и ресорния служебен вицепремиер. За да се 

проследи ситуацията, екипът на НСОРБ изготви и анализ на общинските проекти „в 

изпълнение“. Към края на годината, преди поредната смяна на ръководителя на ОПРР, 

темповете по верифициране на разходите се ускориха, решение за компенсирането на 

ръста на цените в строителството, все още не е намерено; 

 Подкрепа за общинското здравеопазване: въпреки обструкциите на НСОРБ, по 

настояване на Министерството на здравеопазването, общините и общинските лечебни 

заведения се заличиха от допустимите кандидати по процедурата, подкрепяща мерките 

за адресирането на пандемията от Covid-19. Предвижданията, че това ще забави 

реализацията й, са факт, като дори след удължаванията на сроковете за обявяването и 

кандидатстването, все още няма и лев договорен ресурс от предвидения от над 129 млн. 

лв. за подкрепа на здравната система; 

 Създаване на възможности за реализация на проекти за културна инфраструктура от 39-

те големи общини: след проучване за готовността на общините и срещи с Управляващия 

орган, по предложение на НСОБ срокът за депозиране на проекти бе удължен с два 

месеца; 

 Финансиране на нови проекти: в края на годината, НСОРБ подкрепи решение за 

преразпределение на средствата по отделните оси на Програмата, с което се създава 

възможност за финансиране на допълнителни проекти на 28-те малки общини за 

подобряването на енергийната ефективност на сградния фонд. 

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ПРСР) 

 Обезпечаване на ресурс за общински проекти по преходния период по ОСП: с изменение 

на Програмата, се осигури допълнителен ресурс от 60 млн. евро по мярка 7.2 за 

инвестиции в основни услуги и инфраструктура и 30 млн. евро по мярка 19 за прилагане 

на ВОМР. Изменения в мярка 7.2 въведоха и подхода на ИТИ в нейното прилагане, като 

всяка община от селските райони ще разполага с „гарантиран“ бюджет за усвояване по 

методика, утвърдена от Министъра на земеделието, храните и горите. По мярка 19 се 

осигури и правна възможност за реализация на подготвителни дейности за създаване на 
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местни стратегии и/или инициативни групи по подхода ВОМР за програмен период 2021-

2027, като бюджетът за това е 5 млн. евро; 

 Ускоряване на бавните темпове по оценка, договаряне и последващ контрол на 

общинските проекти по мярка 7.2. и подхода ВОМР: многократно официално бяха 

информирани, както Управляващия орган, така и Разплащателната агенция, както и 

служебния ресорен вицепремиер, за продължаващите сериозни забавяния в процеса на 

обработка на документите по общинските инфраструктурни проекти и настоявахме за 

коректното приключване на общинските проекти в оперативен порядък. Екипът на 

НСОРБ изготви и анализ на договарянето и изпълнението на общинските проекти по 

Стратегиите за ВОМР подкрепени от Програмата. За да се ускорят процедурите, ДФЗ 

издаде ръководство на бенефициента, организира и обучения за общините. С това 

частично бяха преодолени натрупаните забавяния;  

 Подкрепа за нови общински проекти: 15 нови общински проекта за реконструкция на 

улична мрежа на стойност 13.3 млн. лв. бяха договорени, след освобождаване на 

бюджет. С близо 2.5 млн. лв. бе увеличен и бюджетът по подмярка 19.1 „за малки 

пилотни проекти“. Осигурени бяха и допълнителни 34 млн. евро по Стратегиите за ВОМР 

за нови проекти.  

 

ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ (ОП РЧР) 

 Процедура „Патронажна грижа +“:  неколкократно със съдействие на НСОРБ, бе удължен 

срока за набиране на проекти от общините-бенефициенти. С реализираните спестявания 

по процедурата от над 13 млн. лв., бе договорено обезпечаване предоставянето на 

услугата до средата на 2022 г. В хода на реализацията на патронажната грижа, бяха 

намерени и решения на проблеми свързани с: недостатъчния размер на компенсацията 

за предоставянето на услугата и малкия минимален брой на потребителите по общини; 

невъзстановяване на средства по проекти стартирали от 01.01.2021 г., поради липсата на 

изрично изискване за решение на Общинския съвет за възлагането на патронажната 

грижа като услуга от общ икономически интерес; невъзможност в социалните услуги 

държавно делегирана дейност да се назначава специализиран персонал по процедурата 

и др. По проект на НСОРБ, се подготвиха и безплатно 35 общински предложения по 

процедурата; 

 Удължаване сроковете за кандидатстване и увеличаване на ресурса за подкрепа за 

общински проекти:   

o бюджетът на мярка „Краткосрочна подкрепа за заетост“ бе увеличен до 80 млн. лв., а 

прилагането й се удължи с три месеца. От подкрепата се възползваха общински 

предприятия на общините: Септември, Бургас, Габрово, Русе, Враца, Стара Загора, 

Добрич, Омуртаг, Пазарджик, Велико Търново и Столична; 

o операция „Услуги за ранно детско развитие“: за 61 общини, които реализират проекти по 

операцията, бе удължена продължителността й до края на 2022 г. и се осигури 

допълнителен бюджет от 8.2 млн. лв.;  
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o операция „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите-

ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и 

семейства“: за 3 допълнителни общини се осигуриха средства от 1.7 млн. лв.; 

o процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – 

предоставяне на новите услуги“: удължи се срокът за кандидатстване за 8 общини. 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

 Операция 3.1 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“: след  сигнали от 

НСОРБ за проблеми по реализацията, свързани с големия брой отпадащи потребители, 

в оперативен порядък и с личното ангажиране на служебния вицепремиер и министър 

на труда и социалната политика, бе намерено решение. 

 Благодарение на съвместните усилия на НСОРБ, МТСП и Управляващия орган, бе 

обезпечено, включително чрез двукратно увеличаване на ресурса, предоставянето на 

обяда до 10 декември 2021 г., а в последствие и до средата на 2022 г.  

 Намалена бе и административната тежест по реализацията и отчитането на проектите.  

 Открит въпрос, по който ще се търси решение в началото на 2022 г., е увеличаването на 

единицата разход за топлия обяд, за адресирането на ръста в цените на хранителните 

продукти и енергийните носители. 

 

ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ 

В началото на 2021 г. екипът на НСОРБ проведе проучване сред общините за идентифициране 

на фрапиращи и куриозни примери за наложени финансови корекции по общинските проекти, 

както и такива, илюстриращи различно третиране на еднотипни нарушения, по една или няколко 

Програми с европейско финансиране. Получените данни бяха класифицирани и описани 

примерите.  Информацията бе изпратена до двама вицепремиери и НСОРБ апелира за намиране 

на решения за недопускането им. 

Резултатите от проучването са публикувани в информационните канали на НСОРБ. Сдружението 

се обърна и към общините, предоставили куриозните примери за наложените им финансови 

корекции, с искане за тяхно съгласие за публичното им анонсиране, но само една община изяви 

готовност за информиране на обществеността, за какви нарушения и по какъв начин се налагат 

финансови корекции на общините. 

По искане на НСОРБ бяха получени разяснения от министъра на финансите по Насоките за 

прилагане на разпоредбата на чл.82, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2021 г., за намаляване на размера на задължения на общини - бенефициенти за 

наложени финансови корекции. Съгласно информацията Насоките не представляват 

административен или нормативен акт и не се ползват със задължителна сила. 

НСОРБ подкрепи изменения в Постановлението за определяне на национални правила за 

допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014 – 
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2020 г., с които разходите за глоби, финансови санкции и за разрешаване на спорове, стават 

допустими за съфинансиране от ЕСИФ.  

По проект за изменение и допълнение на Наредбата за посочване на нередности, 

представляващи основания за извършване на финансови корекции и процентните показатели за 

определяне размера на финансовите корекции, в края на годината НСОРБ  предложи финансова 

корекция да не се налага, ако неизпълнението на един или повече от индикаторите, се дължи 

на непредвидени обстоятелства или ако параметрите, на база на които са заложени тези 

индикатори са значително променени поради пазарни причини.  

Допълнителен ресурс през годината за нови общински проекти бе осигурен по Програмата за 

трансгранично сътрудничество България – Сърбия, по процедурата за рехабилитация и 

модернизация на уличното осветление по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014-2021 г., както и по Проект „Красива България” .  

Екипът на НСОРБ подготви и справка за общинските проекти „в изпълнение“ по ОП „Околна 

среда 2014-2020“ (ОПОС). Оказано бе съдействие на програмните оператори по Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., които през годината 

значително активизираха дейността си. Бяха предоставени коментари по проекти на Насоки за 

кандидатстване и анонсирахме информация за набирането на проекти, като нарочните ни 

публикациите по Механизма, са около 40.  

НСОРБ подкрепя експертно и дейността на представителите на общините в Управителните 

съвети на ПУДООС, Фонд „Красива България“ и НДЕФ. Над 20 са подготвените материали по 

техни документи. Подробна информация е предоставяна системно и на общините. 

Безплатна външна експертна помощ на общините, включваща 43 консултации в сферата на 

обществените поръчки и 39 такива в областта на финансовите инструменти, също бе 

предоставена.  

ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА И СПРАВЕДЛИВИЯ ПРЕХОД 

Екипът на НСОРБ системно разпространява подробна информация за възможностите за 

европейско финансиране за градовете в енергиен преход.  

Сред финансовите възможности са: 

 Програма „Хоризонт Европа“: бюджет 95.5 млрд. евро. Подкрепа за енергетика, 

мобилност, биоикономика, природни ресурси, околна среда и др. Покрива теми, като: 

справедлив преход, ВЕИ, градско възстановяване, кръгова икономика в градовете и 

регионите, включително техническа помощ, преход на хранителни системи и др.; 

 Програма Лайф, бюджет 1 млрд. евро. Финансиране за кръгова икономика и качество на 

живот; смекчаване и адаптиране към изменението на климата; преход към чиста енергия 

и др.; 

 Програми по Интеррег, като Урбакт, Европейската градска инициатива, Механизма за 

справедлив преход; 

 националните Планове за възстановяване и устойчивост. 
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Сред инициативите са:  

 Конвента на кметовете; 

 Споразумението за зелени градове; 

 Европейския Баухаус и др. 

На 22.11.2021 г. се проведе поредното неформално заседание на Консултативния съвет по 

проблемите на Зелената сделка, председателствано от вицепремиера Атанас Пеканов. Зелената 

сделка бе дефинирана като стратегическа рамка, която има отношение към всички области на 

обществения, социален и икономически живот. В значителна част от сферите регулацията на 

европейско ниво вече е факт и нейното прилагане е абсолютно задължително за всички 

държави-членки. В ЕК все още съществуват отворени въпроси, по които преговорите между 

държавите предстоят.  

За постигане на по-висока степен на оперативност в работата на КС по Зелената сделка се 

предвижда създаване на комисия за енергийна неутралност. Основната функция на Комисията 

ще бъде изготвянето на анализи, моделиране на възможните решения и проиграване на 

евентуалните сценарии, които да трасират действията на страната в прехода към въглеродна 

неутралност. На тази база членовете на КС ще имат възможност да вземат информирани 

решения.  

НСОРБ популяризира Насоките за климатичната устойчивост на инфраструктурните проекти, 

изготвени от Европейската комисия (ЕК). Целта на Насоките е да спомогнат за интегриране на 

въпросите, свързани с климата при разработването на бъдещи инфраструктурни проекти - от 

сгради и мрежова инфраструктура, до различни видове системи и активи. Това ще даде 

възможност на европейските публични и частни инвеститори да вземат информирани решения 

за проекти, които се считат за съвместими с Парижкото споразумение и с целите на ЕС в областта 

на климата. 

Насоките включват общи принципи и практики за определяне, класифициране и управление на 

свързаните с климата физически рискове при планирането, разработването, изпълнението и 

мониторинга на инфраструктурни проекти и програми. Процесът е разделен на два стълба 

(смекчаване и адаптиране) и две фази (проверка/скрининг и подробен анализ), a 

документирането и проверката на формулярите за осигуряване на климатична устойчивост се 

считат за съществена част от обосновката за вземането на инвестиционни решения. 

НСОРБ подробно информира за Програмата за обмен на опит между въглищните региони. 

Програмата е възможност за директен диалог между регионите, свързването им с различни 

заинтересовани страни, обмяна на опит и знания. Тя е част от Инициативата на въглищните 

региони в преход. 

На сайта на НСОРБ бе публикуван наръчник „131 полезни идеи в прехода към устойчива 

градска мобилност“, изготвен в рамките на проект „Inno Air“, в който НСОРБ е партньор. Целта 

му е да даде практически примери и предложения на местните власти, университетите и 

образователните институции и бизнеса как да взаимодействат с гражданите при предприемане 

на по-решителни стъпки. Представените примери се основават на проучване, проведено в София 

сред над 450 лица, 15 водещи компании и университети.  
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Над 120 участници се включиха в онлайн дискусията за постигане на устойчивото развитие чрез 

мерки в сферата на енергийната ефективност. Събитието, организирано от НСОРБ и 

Посолството на Франция в България, представи националния контекст и опита на местните 

власти от България и Франция за постигане на по-високи екологични стандарти. Фокус в 

програмата на форума бе енергийната ефективност на сградите, като комплекс от дейности, 

далеч надхвърлящи популярната представа за саниране. 

 

7. ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ 

 

РАЗВИТИЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

НСОРБ е конкретен бенефициент на два проекта, финансирани по ОП „Добро управление”, 

свързани с осигуряване на подкрепа за общините при изпълнение на проекти по ЕСИФ и 

разширяване капацитета на общинските служители чрез провеждане на обучения. НСОРБ 

изпълнява и проект по Финансовия механизъм на ЕИП, насочен към разработването на модели 

за развитие, основано на местния потенциал и неизползвани ресурси, свързан с дейности по 

повишаване капацитета на местните администрации. Подробна информация е посочена в 

Раздел „ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“. 

ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ, ОРГАНИЗИРАНИ В ПАРТНЬОРСТВА 

Обучения и уебинари, оранизирани в партньорство с посолството на Франция в България: 

 уебинар за представяне на Дома на устойчивата жизнена среда в Лил;  

 уебинар „Устойчиво възстановяване чрез енергийна ефективност на сградния фонд“, 

сред говорителите заместник-кметът на Бургас, Чанка Коралска и кметът на Червен бряг, 

Цветан Димитров; уебинар „Преход от въглищна индустрия към зелена енергия - 

бъдещето на въгледобивните региони в България“, сред говорителите кметът на Перник, 

Станислав Владимиров; 

 уебинар на тема „Винен туризъм: повишаване стойността на винените тероари. Примери 

от Франция и България за дейности на териториално ниво и механизми за финансиране“.  

В рамките на форума бяха представени възможностите, които винените маршрути 

предлагат, активното сътрудничество в областта на винопроизводството, механизмите 

за финансиране на проекти. Примери от Франция и България за дейности на 

териториално ниво и механизми за финансиране“. С над 50 участници, сред които 

представители на Министерство на земеделието, храните и горите, български общини и 

френски асоциации, подкрепящи дейността на Местни инициативни групи (МИГ), 

събитието постави фокус върху опита на Франция и България в интегрирането на проекти 

и добри практики, свързани с производството на вино. 

Съвместно с Бюрото на ЕП в България бе организиран уебинар „Кръговата икономика ‒ 

инструмент за бързо възстановяване“, сред говорителите Стефан Радев, кмет на община 

Сливен. 
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Седем тематични семинара с участие на представители на Управляващия орган, ДФЗ, Лидер 

мрежа и Национална селска мрежа по повод изпълнение на досегашните проекти и 

подготовката на новия планов период. В рамките на семинарите бяха предоставени 

консултации на бенефициентите – общини, местни инициативни групи, лесничейства и др. – по 

въпроси от всякакво естество, касаещи коректното изпълнение на проектите. Партньорство в 

провеждането на събитията с Министерството на земеделието, Разплащателната агенция, 

Централното координационно звено и пр.  

Онлайн семинара „Роли и място на общините в процеса на прилагане на законовата рамка в 

областта на авторското и сродните му права“, организиран в партньорство с Министерството на 

културата, „Музикаутор“, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и 

Националното сдружение на общините в Република България и с участието на Сдружение „Сцена 

Музика“. В обучението взеха участие над представители на над 90 общини. ОКУП „Музикаутор“ 

издаде и специален наръчник наръчника „Общините и авторските права за музиката“ с 

подробни разяснения относно основанията и практиката по прилагане на Закона за авторското 

право и сродните му права при организиране на концерти и други събития с музика и по 

отношение на контролните функции на общините спрямо туристическите и търговските обекти 

на тяхна територия. В сайта на Музикаутор, е създадена специална страница, насочена към 

пълна и подробна информация, насочена към общините 

https://www.musicautor.org/bg/p/author-rights/qna-municipalities . 

В рамките на проект ИНОЕЪР НСОРБ работи за подобряване качеството на въздуха чрез 

прилагане на различни иновативни модели: въвеждане на зелен обществен транспорт при 

поискване, зони с ниски емисии, зелени коридори и такса „задръстване“ и др.. През септември 

бе организиран онлайн семинар на тема „Моделиране на атмосферното замърсяване“, 

съвместно с Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Бяха разгледани 

редица въпроси, свързани с измерването, моделирането и прогнозирането на концентрациите 

на различни замърсители във въздуха. Форумът провокира интереса на повече от 40 участници 

от различни сфери. Лекторите от НИМХ отговориха на множество въпроси и предизвикаха 

оживена дискусия. 

Участниците в онлайн семинара се запознаха с основните фактори, играещи роля при 

разпространението на замърсители в атмосферата и със смисъла на разработването на числени 

модели за изучаване и прогнозиране на замърсяванията. Представени бяха и оперативните 

модели на Европейски и световни центрове с информация за замърсяването на въздуха. 

Практическо онлайн обучение по новата социална услуга, делегирана от държавата дейност 

”Асистентска подкрепа". Обучението бе организирано във връзка с множеството практически 

въпроси от общините по разкриването и предоставянето на новата социална услуга, делегирана 

от държавата дейност ”Асистентска подкрепа”. 

По време на обучението бяха представени нормативните изисквания относно създаването и 

предоставянето на новата услуга и финансирането й с обща субсидия за делегираните от 

държавата дейности.  

 

https://www.musicautor.org/bg/p/author-rights/qna-municipalities
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РЕГИОНАЛНИ СЪВЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ 

В началото на 2021 г. приключи процеса по конституиране на Регионалните съвети за развитие. 

Бяха проведени първи работни заседания на РСР в регионите за планиране, на които бяха 

избрани председатели и заместник-председатели на РСР. Бяха утвърдени правилата за работа и 

бяха представителите на новия РСР в Комитетите за наблюдение по оперативните програми и в 

Тематичните работни групи за подготовката на новите програми за периода 2021 - 2027 г.  

Ръководства на РСР по райони за планиране: 

Северен централен район за развитие 

Председател на РСР – Даниел Панов, кмет на община Велико Търново 

Заместник-председател – Таня Христова, кмет на община Габрово 

Североизточен район за планиране 

Председател на РСР – Иван Портних, кмет на община Варна 

Заместник-председател – Любомир Христов, кмет на община Шумен 

Южен централен район за развитие 

Председател – Здравко Димитров, кмет на община Пловдив 

Заместник-председател – Хасан Азис, кмет на община Кърджали 

Югозападен район за развитие 

Председател – Петър Паунов, кмет на община Кюстендил 

Заместник-председател – Васко Стоилков, кмет на община Сливница    

Северозападен район за развитие 

Председател – Калин Каменов, кмет на община Враца 

Заместник-председател – Златко Живков, кмет на община Монтана 

Югоизточен район за планиране 

Председател – Димитър Николов, кмет на община Бургас 

Заместник-председател – Живко Тодоров, кмет на община Стара Загора 

На 16.02.2021 г. НСОРБ организира  първа работна среща на ръководствата на Регионалните 

съвети за развитие. Ръководствата на Съветите обсъдиха организационни въпроси, свързани  с 

бъдещата им дейност и основните предизвикателства, които стоят пред тях. Регионалните 

съвети за развитие имат за задача да координират държавната политика за регионално развитие 

в конкретния регион. Като териториален обхват и отговорности тази мисия, определена в Закона 

за регионалното развитие, значително надвишава функционалния обхват на местната власт. 

Новите структури за управление на процесите по регионално развитие трябва да създадат 
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атмосфера на диалог, взаимна информираност и ефективна комуникация на всички нива - 

местно, областно, регионално, национално, наднационално и европейско. 

За подпомагане работата на РСР е създадена специална секция на сайта на НСОРБ, в която се 

публикуват всички актуални документи, свързани с прилагането на интегрирания териториален 

подход: https://www.namrb.org/integriran-teritorialen-podchod  . 

РЕГИОНАЛНИ ФОРУМИ 

През 2021 г. НСОРБ стартира инициативата за организиране на работни срещи с кметове и 

председатели на общински съвети по региони за планиране. 

Първите два форума бяха проведени във Враца за Северозападния район за планиране и на 

16.07.2021 г. в Правец за Югозападния район за планиране. Основният комплекс от въпроси, 

обсъдени на срещите, са свързани с европейската подкрепа за общините през новия програмен 

период 2021 – 2027 г. Участниците имат възможност да се запознаят с обхвата и фокуса на всеки 

от механизмите за европейско финансиране и да дискутират предизвикателствата при 

формиране на междуобщинските партньорства, привличането на гражданския сектор, бизнеса 

и научните институти. 

В рамките на работните срещи бяха разгледани основните дейности, пряко свързани с 

функциите и правомощията на общините, които са заложени в последната публично достъпна 

версия на Плана за възстановяване и устойчивост. 

В работата на форумите взе участие представител на АПИ, който представи приоритетите в 

инвестиционната програма на Агенцията и декларира готовността с местните администрации да 

бъдат обсъдени важни за местната общност отсечки от пътната инфраструктура, които да 

намерят място в плановете на АПИ. 

С осигурено проектно финансиране НСОРБ предоставя безплатни консултантски услуги на 

общините. В тази връзка е проведено и проучването на НСОРБ, за удовлетвореността на общите 

от предоставените безплатни консултации по проект ПРОГРЕС . 

За периода са предоставени общо 210 консултации, като техният брой по години е: 

https://www.namrb.org/integriran-teritorialen-podchod
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От безплатните консултации са се възползвали общо 94 общини, като техният брой по години е: 

 

Качеството на материалите предоставени от консултантската фирма 

Общините поставят най-висока оценка на 72,5 % от материалите, а 22 % са оценени като много 

добри. Само 3,3 % получават оценка добър и едва 1,1 % са оценени, като незадоволителни. 

Работа на консултантската фирма 

Работата на консултантската фирма е оценявана по два критерия, за качество на комуникация и 

време за реакция. От предоставените отговори,  над 84 % оценяват с отличен, работата на екипа 

на консултантската фирма, а почти 9 %, като много добра. . Важно е да се отбележи, че никой не 

е дал незадоволителна оценка. 
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8.ИНФОРМАЦИОННА ПОЛИТИКА 

 

Цялостната комуникационна политика на НСОРБ е ориентирана към създаване на положителни 

нагласи към дейността на Сдружението сред различните целеви публики чрез комплекс от 

мерки за информиране, формиране на позитивни нагласи и привличане на обществена 

подкрепа.  

През 2021 г. дейността по информационното осигуряване бе насочена в следните направления: 

 поддържане и развитие на ефективни контакти с представители на средствата за масова 

информация; 

 осигуряване на публичното представяне на дейността на НСОРБ в различни 

комуникационни канали: средства за масова информация, сайтове и страници в 

социалните мрежи на общини и други организации, сайтът на НСОРБ, профилът в 

социалната мрежа ФБ и др.; 

 участие в подготовката и реализирането на публичните събития на НСОРБ, в това число 

и с обезпечава необходимото медийно отразяване; 

 изготвяне на печатните и електронни издания на НСОРБ; 

 Развитие на мрежата от експерти по връзки с обществеността в общините и формиране 

на професионални взаимоотношения със съответните структури на централните 

институции. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЕКСПЕРТИТЕ ПО ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ ОБЩИНИТЕ 

Почти изцяло е структурирана базата данни с експертите по връзки с обществеността на 

общините, директорите по връзки с обществеността и протокол на институциите, с които НСОРБ 

поддържа контакти, средства за масова информация – национално ниво и по региони, като 

информационните масиви се актуализират системно. 
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Изграждат се и се развиват професионални партньорски отношения с експертите по връзки с 

обществеността в общините и други партньорски организации. 

Екипът системно поддържа контакти с пресцентровете на общините и координира активностите 

на общините, които се публикуват на сайта на НСОРБ, съдейства при подготовката и 

осигуряването на помощни материали по определени теми за участия на кметовете на общини.  

През 2021 г., в съответствие с възложените на отдела функции по координация на дейностите в 

областта на културата и туризма, започна структурирането на бази данни с контактни лица в 

общини и институции и по двата ресора. 

 

ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КОНТАКТИТЕ С МЕДИИ 

Екипът осигурява постоянните ефективни контакти от името на НСОРБ с журналисти, като 

подготвя и разпространява различни по жанр информации, свързани с дейността на НСОРБ до 

средствата за масова информация / прессъобщения, снимков и друг визуален материал/, 

изготвя тематични справки, информации, интервюта по конкретни запитвания от журналисти. 

Поддържа се системен фотоархив на НСОРБ.  

Експертите в отдел „ПР, комуникации и издания“ координират участието на представители на 

НСОРБ в различни медийни формати, подготвят помощни материали в зависимост от 

спецификата и проблематиката на конкретното участие.  

През 2021 г. по-динамично бяха развити и потенциалът за реализиране на медийни 

партньорства и съвместни инициативи със средствата за масова информация. 

Системно се изготвят информации за инициативи на НСОРБ, които се разпространяват чрез 

комуникационните канали на Сдружението, популяризират се чрез медиите. В зависимост от 

участниците и тематиката на проявите от 2021 г. се работи по модел за мрежово информиране 

на регионалните медии – чрез пресцентровете на съответните общини. Този подход дава 

положителни резултати за осигуряване на по-голямо покритие по определени теми, от интерес 

за НСОРБ. През 2021 г. значително беше разширен кръга на кметове и експерти от общините, 

които НСОРБ включва като събеседници или контактни лица в комуникацията си с медиите. 

Втора година продължава медийното партньорство на НСОРБ с изданието на Камарата на 

строителите в България – в.“Строител“. До момента са публикувани 48 обширни интервюта с 

кметове и заместник-кметове на общини, като материалите се разпространяват и в дигиталните 

канали на изданието. През 2021 г. и особено след сключването на споразумение между НСОРБ 

и КСБ вестникът помества и обширни тематични материали както с проблеми на общините, 

свързани с инвестициите, така и за съвместни инициативи в търсене на решения за общи 

проблеми. 

През 2021 г. по време на Годишната среща на местните власти беше подписан и меморандум за 

сътрудничество с Българската телеграфна агенция. Споразумението значително надхвърля 

границите на традиционното медийно партньорство. БТА активно работи с общините за 

разширяване на кореспондентската мрежа в страната и откриване на нови пресцентрове. Освен 

традиционната емисия „Българска община“, БТА активно разпространява информации за 
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икономическото развитие на общините. От края на 2021 г. стартира и новата информационна 

емисия Зелена БТА , в която се отделя специално внимание на екологични проекти и инициативи 

на българските общини. 

Общините са включени като приоритетни получатели на информация от БТА в инициативата на 

Агенцията за гарантиране на безплатен достъп до информационните потоци на институциите. 

УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ КАНАЛИ НА НСОРБ 

НСОРБ продължава активно да разпространява информация за дейността на общините. От 

началото на 2021 г. към новините от пресцентровете се прилагат критериите информацията да 

се отнася за инициативи и решения, които имат потенциал за мултиплициране в други общини. 

Този принцип вече е част от критериите за подбор на информации от общините, които намират 

място в специализираната секция на сайта на НСОРБ и в страницата в социалните медии. За 

периода на сайта на НСОРБ са публикувани 1321 информации за дейността на общини. 

В страницата на НСОРБ в социалните медии постепенно навлиза и информация, свързана с 

добри практики от други държави, информация за иновативни решения, като амбицията е 

фейсбук страницата да бъде ориентирана не само към външни аудитории, но и да предоставя 

информация, представляваща интерес за самите общини. 

Значително се разширява аудиторията на страницата в социалните медии, като основната група 

се формира от потребители в активната възрастова група – 35 – 54 г. 

 

  

Публикациите в страницата в социалните мрежи са достигнали 262 833 потребители на годишна 

база. Новите посещения нарастват с 18 101. 
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Трите дигитални комуникационни канала на НСОРБ: сайт, електронен бюлетин и страница в 

социалните медии се управляват на принципа кросмедия, като новите технологични решения за 

сайта и бюлетина ще разширят тези възможности. 

През 2021 г. започна работа по създаването на изцяло нов уебсайт на НСОРБ, който по 

съвременен, естетичен и удобен за ползване начин ще представя дейността на НСОРБ пред 

членовете на организацията, обществеността, медиите и представителите на държавната 

администрация. Освен различни нива на достъп и абонаментен режим, платформата ще дава 

възможност за провеждане на онлайн проучвания и анкети, за динамично управление на 

събития със съответните подменюта и форми за регистрация и обратна връзка. Предвидени са  

различни по формат и съдържание рекламни позиции. Новият сайт се разработва в няколко 

етапа, като след позиционирането му в интернет ще бъде надграждан с интерактивни карти, 

конфигуриращи се по различни параметри. 

В рамките на сега съществуващия уебсайт през 2021 г. освен съдържателното преструктуриране 

на раздела "Грижата на общините" бяха създадени още самостоятелни раздели за представяне 

Стажантската програма на НСОРБ, отбелязване 25 години НСОРБ и Годишните награди на 

Сдружението. Последните два, поради своя времеви лимит, в последствие са свалени от 

видимата част на сайта. 

Поддържането на двупосочната комуникация, особено чрез  страницата в социалните мрежи е 

от важно значение за привличане и поддържане на трайна аудитория. Създадена е организация 

за своевременно отговаряне на въпроси, получени чрез съответните инструменти на сайта и 

страницата в социалната мрежа Фейсбук, като при необходимост, отговорите се съгласуват с 

компетентните експерти. 

 

ОБНОВЯВАНЕ НА ИЗДАНИЯТА НА НСОРБ 
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През отчетния период бяха предприети стъпки за осъвременяване на тематичното издание на 

НСОРБ – Информационният бюлетин. Направени бяха промени в графичното оформление, 

качеството на печата, при това бяха подобрени и финансовите условия. За годишната среща на 

местните власти бе подготвен брой на Информационния бюлетин, посветен на икономическия 

потенциал на общините. 

През 2022 г. предстои изготвянето на тематичен план на информационните бюлетини и 

въвеждане на системност в тяхното издаване. 

В напреднал етап е цялостното преформатиране на седмичния електронен бюлетин на НСОРБ. 

Неговото създаване и разпространение е базирано на изцяло нова съвременна платформа, 

която ще бъде обвързана и с бъдещия нов сайт на НСОРБ. 

В началото на 2021 г. НСОРБ отвори за текущ мониторинг анкета за удовлетвореността от 

информационните канали на Сдружението.  

Удовлетвореност от седмичния Електронен бюлетин на НСОРБ: 

 31% от отговорилите посочват, че познават продукта от самото начало на издаването му; 

 над 47% са онези, които четат Електронния бюлетин от повече от 3 години; 

 80% четат всеки (седмичен) брой; 

 с пълното му съдържание се запознават 28%; 

 почти изцяло го четат 46% от отговорилите; 

 45% от отговорилите посочват, че обема на материалите в изданието не е от значение и 

трябва да е в зависимост от конкретната тема. 

Предпочитания по рубрики: 

• „Новини по програми и проекти“ - 52%; 

• „Новини от общините“ – 51% ; 

• „Актуални събития“ – 43%. 

Половината от анкетираните желаят да откриват в електронния бюлетин информация най-вече 

за важни за общините срокове и дати, добри общински практики и консултации по важни 

общински дейности. Веднага след тях се подрежда информацията за актуални събития. 

Преобладават положителните оценки за електронното издание. Препоръчва се да има повече 

добри практики в сферата на образованието, строителството и енергийната ефективност. 

Удовлетвореност от интернет страницата на НСОРБ: 

 20% от отговорилите посочват, че познават интернет страницата на Сдружението повече 

от 3,5 години; 

 55% - ползват сайта повече от 3 години; 



 

76 
 

 над 75% дават отлична оценка за информативност, полезност и актуалност на сайта, а 

над 72% . е отлична оценката и за ползваемост; 

 17% от анкетираните споделят, че ползват страницата поне веднъж на ден, а близо 10% 

и по няколко пъти/дневно. Близо 31% посещават сайта няколко пъти в седмицата. 

Най-посещавани и важни рубрики са: 

„Новини по програми и проекти“ 

„Консултации и указания за общините“  

„Становища на НСОРБ“.  

Информацията за Важни дати, срокове и събития, както и за добри общински практики и 

дейности са поставени веднага след тях.  

Всички рубрики и раздели в страницата са важни за 33% от отговорилите. 

Препоръчва се да има повече галерии и снимков материал от събития и форуми на НСОРБ. 

Удовлетвореност от Фейсбук страницата на НСОРБ: 

Преобладават отличните оценки и за най-младия информационен канал на НСОРБ – страницата 

в социалната мрежа Фейсбук, като 21% от отговорилите влизат там поне веднъж на ден. 

 над 46% смятат, че цялата информация, публикувана на страницата е важна и интересна; 

 33% от анкетираните очакват да намират актуална информация за нормативни промени; 

 31% се интересуват и от добрите практики и новини от общините; 

 28% - от новини по програми и проекти.  

 

ПАРТНЬОРСТВА И УЧАСТИЯ В СЪБИТИЯ 

През 2021 г. стартира изпълнението на Програма за партньорство с висши училища, 

предоставящи обучение в сферата на публичната администрация и други специалности от 

интерес за общините. Привлечени бяха 8 университета, като в част от тях /СУ „Св. Климент 

Охридски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и УНСС/  бяха проведени съвместни онлайн събития с 

участието на представители на НСОРБ. 

Подписани са Меморандуми за партньорство със СУ „Св.Климент Охридски“, УНСС, УАСГ. 

Одобрени и очакват подписване са споразумения с Икономическия университет – Варна, 

Висшето училище по застраховане и финанси, Стопанската академия – Свищов. 

В процес на обсъждане са партньорства с Варненския свободен университет „Черноризец 

Храбър“, Бургаския свободен университет „проф. Асен Златаров“, Аграрния университет – 

Пловдив. 

Меморандумите за партньорство създават рамка за взаимодействие в кариерно развитие и 

реализация на студенти чрез посещения на общини, срещи с практици, организация на учебни 
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стажове и практики, организиране на съвместни дискусии по важни за местното и регионално 

развитие проблеми, консултиране на учебното съдържание по учебни планове и програми от 

страна на представители на местните власти и НСОРБ, и дават възможност за партньорство при 

осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация, 

местното самоуправление, регионалното развитие и др. 

На база сключените споразумения за партньорство НСОРБ разработи Стажантска програма / 

подробно представена в раздел  Институционално развитие/ 

В рамките на партньорството с УНСС за втора поредна година НСОРБ участва активно в Есенната 

академия по администрация и управление. Събитието привлича преподаватели от всички 

висши училища, които предоставят обучение в направленията „публична администрация“, 

„регионално развитие“ и „мениджмънт“. Целта на форума е да създаде платформа за 

обсъждане на перспективите и проблемите в сферата на висшето образование, тенденциите в 

управлението и необходимостта от адаптиране на образователните програми във висшите 

училища. Над 80 преподаватели и представители на партньорски организации, сред които 

НСОРБ, Института за публична администрация, администрацията на Министерски съвет, общини 

и др. се включиха в сесиите на Есенната академия. Тази година темата на Есенната академия – 

„Университет 2030“ бе насочена към бъдещите потребности в сферата на публичната 

администрация и предизвикателствата пред преподавателите и програмите за обучение. 27 от 

общо 51 висши училища у нас предоставят обучение в сферата на публичните услуги и за 

преподавателите от тях беше интересно да се запознаят с гледната точка на самите 

администрации към промените и предизвикателствата. 

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева бе сред ключовите лектори в рамките на 

Есенната академия. Тя представи специфичен поглед към новите задачи на служителите в 

общинските администрации, провокирани от интегрирания подход на работа в новия програмен 

период. 

Евгения Немска – координатор на стажантската програма на НСОРБ, представи амбициозния 

проект на Сдружението, който е насочен към повишаване авторитета на администрацията и 

привличане на млади професионалисти в общините. 

През месец май екипът на НСОРБ проведе онлайн работна среща със Сдружение „БГ Бъди 

активен“, на която бяха обсъдени възможностите за партньорство в съвместно осъществяване 

на зелени инициативи, насочени към общините и гражданите. Сдружение „БГ Бъди активен" 

вдъхновява и подкрепя различни хора и организации да работят заедно за промяна на средата 

на живот и взаимоотношенията в общността. 

ПР екипът на НСОРБ активно съдейства при реализирането на дългосрочната програма „Място 

България“, с която „БГ Бъди активен“ помага на хора и организации от малки и големи населени 

места да изградят чисти, красиви и достъпни публични пространства, които да подобрят 

социалния живот на местните жители. Програмата създава партньорства между граждани, 

организации, бизнес и институции. Съдействието от страна на НСОРБ е възможност за активно 

включване и на местните власти в цялостната промяна на подхода към реализирането на 

дългосрочни проекти с активното участие на гражданите. 
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В края на 2021 г. съвместно с партньорите НСОРБ започна работа по проект за обмен на добри 

практики в сферата на административното обслужване на гражданите – „Креативна 

бюрокрация“. В началото на 2022 г. е планиран и първият съвместен уебинар, който за първи 

път ще постави в България възможността за творчески и иновативни решения в консервативна 

сфера, каквато е предоставянето на публични услуги. 

УЧАСТИЯ В УТВЪРДЕНИ НАЦИОНАЛНИ ФОРУМИ  

В началото на 2021 г. се състоя официалната церемония по връчване на Наградите на БАИТ за 

2020 г. В категория „Публична администрация“ бяха подадени 10 кандидатури. Държавни 

агенции, общини и общински предприятия и направления представят внедрени проекти за 

административно обслужване на гражданите и бизнеса. Сред тях са общините Банско, Ловеч и 

Тунджа, ОП Софияплан и Иновативна София (д-я "Дигитализация, иновации и инвестиции"). 

Всички кандидатури могат да бъдат разгледани на специалната страница на Конкурса: 

https://bait-awards.bg/Participants/ . 

На 17 ноември, по случай Световния ден на Географските информационни системи (ГИС) се 

проведе онлайн конференция за представяне на най-новите разработки, решения и добри 

практики в областта на Геопространствените технологии и тяхното приложение в различни 

сфери. Основен акцент в програмата на форума бе използването на ГИС за устойчиво развитие 

и по-специално за подпомагане изпълнението на Зелената сделка. Специален панел на форума 

включи добри практики в използването на ГИС технологии и реализирани системи от водещи 

организации в България, сред които Министерството на околната среда и водите, Софияплан, 

Овергаз и други. Традиционно, в рамките на онлайн форума бяха направени и демонстрации на 

живо на най-новите възможности на ГИС технологиите за нуждите на кадастър, околна среда, 

ютилитис, здравеопазване, сигурност и обществен ред, земеделие, местно самоуправление, 

териториално развитие, транспорт, електронно управление и други.  

НСОРБ за поредна година бе партньор на събитието, като съдейства в рамките на 

подготвителния и реализационния период с разпространяване на актуална текуща информация 

към общините. 

През 2021 г. НСОРБ беше партньор на второто издание на Националния форум „Бизнесът и 

регионите – Трансформацията“, организиран от Magazine и Българска стопанска камара и 

BusinessGlobal. Дискусията по темата „Регионални модели на устойчива трансформация“ беше 

открита от изпълнителния директор на НСОРБ – Силвия Георгиева. Тя сподели примери от 

работата на различни местни администрации в страната за привличане и задържане на големи 

инвеститори: опитът на „Тракия икономическа зона“, индустриалните зони в Шумен и в Стара 

Загора, инвеститорите в община Крумовград и др. 

За втора поредна година НСОРБ бе партньор на конференцията „Urban Infrastructure & Mobility 

Forum 2021“, организиран от Градът Медиа Груп със стратегическото партньорство с Европейска 

Инвестиционна Банка. Градската транспортна инфраструктура и мобилност е постоянно и 

динамично развиваща се материя. Структурните промени на средата и средно- и дългосрочните 

цели, адаптацията на градските планове и стратегическите приоритети, еволюцията на 

обществените нужди и нагласи, навлизането на технологии и иновации – всички те са важни 

компоненти от формулата и ключови фактори при формиране на начина по който трябва да 

https://bait-awards.bg/Participants/
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изглежда и работи съвременната градска инфраструктура. Форумът бе открит от 

Вицепрезидента на Европейската инвестиционна банка Лиляна Павлова и председателя на УС 

на НСОРБ Даниел Панов. В конференцията взеха участие кметове и главни архитекти на общини, 

представители на научни и изследователски екипи, финансисти. Събитието се организира  със 

съдействието на Европейската инвестиционна банка и  се проведе на 29 ноември в хибридна 

форма. Фокус бяха капиталовите програми, финансовите инструменти и моделите за устойчива 

градска трансформация, свързани с осъществяването на зеления преход. В дискусията по темата  

взеха участие Дончо Барбалов - заместник-кмет в Столична Община, кметът на Община Пловдив 

Здравко Димитров, кметът на Община Бургас Димитър Николов, кметът на Община Стара Загора 

Живко Тодоров, главният архитект на Столична община арх. Здравко Здравков, кметът на район 

Витоша инж. Теодор Петков, кметът на район Панчерево Николай Гюров, главният архитект на 

СО - район Панчарево арх. Румен Несторов. 

Като израз на доброто партньорство и отговорното отношение към подготовката и подбора на 

участници – представители на местната власт, НСОРБ е поканено за официален партньор на 

двата форума през 2022 г. 

Кметове и общински съветници обучаваха бъдещи политически лидери в рамките на 

програмата на Българското училище за политика „Д. Паница“. Основни лектори по проблемите 

на   регионалното развитие и местно самоуправление бяха кметове с дългогодишен опит и техни 

колеги, на които се е налагало да намират екстремни решения на  сложни и важни въпроси – 

Донка Михайлова – кмет на Троян, Елена Балтаджиева – кмет на Каварна, Лилия Донкова – кмет 

на район „Кремиковци“, Столична община, кметът на Перник Станислав Владимиров, 

общинският съветник от СОС Малина Едрева, както и изпълнителният директор на НСОРБ. Сред 

специалните гости на сесията бяха известният физик и филантроп проф. Минко Балкански и 

холандеца Якоб ван Бейлен, който е общински съветник във Велико Търново. В рамките на 

Националната програма “Управленски умения” на Българското училище по политика “Димитър 

Паница” всяка година се обучават до 40 участници, излъчени от партиите, представени в 

Националния и Европейския парламент, както и обществени лидери от неправителствения 

сектор в България. НСОРБ е дългогодишен партньор на Българското училище за политика. 

Кметовете на Велико Търново, Враца, Габрово, Монтана и Видин взеха участие в конференция 

по проблемите на енергийната ефективност, организирана от Центъра за енергийна 

ефективност „Ен Ефект“ по инициатива на евродепутата Ева Майдел. Общинското енергийно 

планиране е сравнително нова задача за местните администрации, която ще придобива все по-

голямо значение в цялостните концепции за развитие на регионите. Бъдещите проекти, 

насочени към постигане на екологичен и енергиен ефект, ще трябва да бъдат подготвяни и 

осъществявани на нов пазарен принцип, което изисква привличане на повече частни инвестиции 

и в публичната сфера. Вече функционира уеб-базирана система за общински енергиен 

мениджмънт, която дава възможност на общините да оценят реалното потребление в 

публичния сектор и ефективно да планират бъдещите инвестиции. Габрово и Бургас прилагат 

активно модела, който значително разширява и възможностите за преценка в избора на 

финансиращи инструменти или институции. Във форума взеха участие председателят на УС на 

НСОРБ и кмет на Велико Търново Даниел Панов, членовете на УС Калин Каменов – кмет на Враца 

и Златко Живков – кмет на Монтана, кметовете на Габрово Таня Христова и на Видин д-р Цветан 

Ценков. 



 

80 
 

НСОРБ беше партньор на форума „Зелена трансформация. Решения и предизвикателства за 

България“. В първия публичен разговор по проблемите, свързани с прилагането на политиките 

на ЕС в отговор на климатичните промени, взеха участие кметовете на Столична община – 

Йорданка Фандъкова и на Троян – Донка Михайлова, изпълнителният директор на НСОРБ 

Силвия Георгиева, представители на ЕК, правителството, международни финансови институции 

и бизнеса. Събитието бе открито от министър-председателя Стефан Янев. В сесиите взеха участие 

вицепремиерът Атанас Пеканов, изпълнителният вицепрезидент на ЕК Франс Тимерманс и др.  

 

Председателят на УС на НСОРБ и кмет на община Велико Търново Даниел Панов участва в 

уебинар на тема „План "Възстановяване" - къде сме ние”. Събитието се организира от вестник 

"24 часа" в рамките на проект "ТРЕНД Европа" с подкрепата на Европейския парламент. В 

дискусията взеха участие още евродепутатите Цветелина Пенкова и Андрей Новаков, 

министърът на икономиката Дниела Везиева и нейната заместничка Евелина Пенева, 

председателят на УС на Асоциацията на индустриалният капитал в България Васил Велев и 

икономистът от института за пазарна икономика Лъчезар Богданов. 

От 22 до 25.04.2021 НСОРБ взе участие в интерактивното издание на най-големия на Балканите 

туристически форум HOLIDAY & SPA | VIRTUAL SHOW | SUMMER EDITION. Сдружението 

разполагаше със самостоятелен виртуален щанд в платформата, която  дава възможност за 

достъп в режим  24/7, от всяка точка на света, в безопасна среда, с богати формати на 

съдържанието. В туристическо изложение своя потенциал за развитие на туризма представиха и 

общините Велики Преслав, Горна Малина, Русе, Чирпан, Варна, Велинград, Шумен, Стара Загора, 

както и Организацията за управление на Тракийския туристически регион. 

НСОРБ представи богатото събитийно портфолио на „НСОРБ – Актив“, както и възможностите за 

провеждане на събития и за възстановяване на Центъра за обучение на местните власти в с. 

Гергини. 

 

ПАРТНЬОРСТВО В ОБЩЕСТВЕНИ КАМПАНИИ 

ПР екипът на НСОРБ обезпечава участието на НСОРБ като партньор в кампаниите за 

корпоративна социална отговорност, като координира изпълнението на партньорските 

ангажименти, съдейства за публичното отразяване на кампанията и осигурява участието на 

представители на местните власти. 

През 2020 и 2021 г. НСОРБ взе активно участие като партньор на кампанията „Деца на герои“, 

организирана от Фонда за деца на герои. Кампанията бе организирана  като акт на съпричастност 

към децата на починалите от Ковид-19 медици и учители и с цел подкрепа за тяхното 

образование. НСОРБ съдейства активно за издирването и осъществяването на контакт със 

семействата. Средствата за подкрепа на децата се набират от дарения. До момента 25 деца са 

стипендии за своето образование в рамките на кампанията. 

„Живей активно!“ е мащабен дългосрочен проект на „Нестле България“ АД, който има за цел да 

популяризира движението, спорта и балансираното хранене и се провежда с подкрепата на 

Министерството на младежта и спорта, НСОРБ, национални експерти по хранене и спорт и 
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неправителствени организации. За трета поредна година в рамките на кампанията се проведе и 

Националния конкурс за общински проекти в контекста на инициативата, който се организира 

със съдействието на НСОРБ. Всички общини,  участващи в кампанията за насърчаване на 

активността в градска среда, имат право да кандидатстват за финансиране на проект, насочен 

към подобряване на средата, създаване на условия за активен живот или изграждане на навици 

за балансирано хранене. През 2021 г. в конкурса “Нестле за Живей Активно” се включиха 21 

общини, като 4 достигнаха до финала. Общините Тутракан, Ардино, Димитровград и 

Белоградчик, които бяха отличени като най-активни участници. Големият победител в конкурса, 

който получи паричната награда от 20 000 лв. за осъществяване на своя проект стана община 

Белоградчик. 

 

ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ 

В подготовката и реализирането на публичните събития на НСОРБ екипът обезпечава 

необходимото медийно отразяване, организира участието на журналисти в работата на 

публичните събития, съдейства на журналистите за ефективното отразяване на събитията, 

обезпечава необходимите условия, събеседници и пр., подготвя необходимата изходна 

информация за работата на медиите, подготвя и изпраща на съответните експерти по връзки с 

обществеността съответните материали, касаещи конкретния регион и предоставя текуща 

информация за хода на събитията на национални и регионални медии, в зависимост от 

спецификата. Екипът участва в изготвянето на сценариите за публични събития и осигуряването 

на професионални водещи и модератори, както и за визуалното отразяване на форумите. 

В рамките на Годишната среща на местните власти бяха осигурени медийните партньорства от 

страна на БНТ, БНР, БТА, в. „Строител“, Телевизия Блумбърг. 

Организиран бе пресцентър за работа на представителите на акредитираните медиите на място 

в дните на форума. За първи път екипът създаде необходимата организация и за виртуален 

пресцентър, в който бяха включени експертите по връзки с обществеността на общините. Чрез 

подготвяните системно информации в подготвителния период и по време на провеждането на 

събитието бяха изведени тематични акценти, представени всички водещи говорители и 

съпътстващи събития. По този начин НСОРБ осигури национално медийно покритие на 

събитието с генерирани над 180 публикации в национални и регионални медии. 

За първи път за събитието беше създаден специален сайт, поддържан от ПР екипа. В него освен 

програмата на събитията, бяха представяни всички говорители и бе поддържана динамична 

информационна лента в дните на Годишната среща. 

За модератори на основните тематични панели и на официалната церемония за връчване на 

наградите на НСОРБ бяха привлечени водещи журналисти и експерти. 

По инициатива на ПР отдела форумът "Зелени решения и иновации за обновяване на средата" 

бе регистриран като  първата българска инициатива с екологична насоченост, включена в 

програмата на Конференцията за бъдещето на Европа. 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/  и на практика стана първото българско 

събитие – част от паневропейската инициатива. За целта бяха подготвени всички 

информационни елементи, необходими за одобряване на събитието, беше извършена 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/
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регистрацията му в онлайн платформата на ЕК. За участниците и говорителите бяха подготвени 

информационни материали със специфичните изисквания за провеждане на събитията, 

включени в Конференцията за бъдещето на Европа. 

В допълнение към отчета за дейността на НСОРБ през 2020 г. бе заснет документален филм, 

представящ от първо лице – в серия от интервюта, работата на общините в условията на 

пандемия и постиженията на НСОРБ пред периода.  

По инициатива на екипа бе подготвено мотивирано предложение до министър-председателя за 

официализиране на 12 октомври като Ден на българската община, като предварително бе 

проучена практиката за легитимиране на професионални празници за период от 15 години. В 

резултат на това с Решение на Министерския съвет от 6.10.2021 г. 12 октомври е обявен за Ден 

на българската община и местното самоуправление 

Официализирането на 12 октомври като Ден на българската община и местното самоуправление 

е признание за стабилността и авторитета на местните власти и за активността на Националното 

сдружение на общините в Република България, каквото досега не бе получавано. Определянето 

на празника като Ден на българската община и местното самоуправление подчертава ролята 

освен на кметовете на общини като органи на изпълнителната власт и техните  администрации, 

но и на общинските съвети, като изразител на волята на гражданите и орган на местното 

самоуправление. 

Кампанията по отбелязването на 12 октомври официално от българските общини бе вписано в 

Европейска седмица на регионите и градовете от 11 до 14 октомври и бе подкрепено с поредица 

от публикации и медийни участия на представители на ръководството на Сдружението. 

Във връзка с отбелязването на 25 г. от създаването на НСОРБ ПР екипът осъществи цялостната 

координация по закупуване на правата и издаване за първи път на български език на книгата на 

Бенджамин Барбър „Ако кметовете управляваха света“.  

Предвид пандемичната обстановка се състоя само едно представяне на изданието / 16.07.2021 

г. в гр. Правец/. Екземпляри бяха изпратени до 25 водещи журналисти от национални медии. 

Участия за представяне на книгата бяха организирани в телевизия Блумбърг, България Он Еър, 

БНР и Дарик радио. 

През 2021 г. НСОРБ предприе инициатива за издаване на сборник с гербове, емблеми и знамена 

на общините. Партньор в проекта е Българското хералдическо и вексиколожко общество (БХВО). 

В рамките на проучването до общините бяха предоставени визии и информация за гербове, 

знаци и знамена от 116 общини. В края на 2021 г. започна същинската работа по подготовката на 

представителното издание „Местни емблеми, гербове и знамена в България“. Сборникът ще 

бъде издаден от издателство „Българска история“. 

През 2021 г. екипът участва и в Годишната среща на общинските дружества и общинските 

предприятия с презентация за ангажиментите за публично оповестяване и възможностите за 

популяризиране на дейността им. 
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Екипът на отдел „ПР, комуникации и издания“ на НСОРБ обезпечава експертната подкрепа в 

секторите „Култура“ и „Туризъм“, като поддържа системна комуникация със съответните 

институции, разпространява актуална информация до общините и осъществява обратната 

връзка, подготвя становища и друга кореспонденция по теми, свързани със съответните сектори, 

съдейства в подготовката на ресорните постоянни комисии. 

 

9. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

През 2021 г. НСОРБ продължи да подкрепя и координира участието на българските местни 

власти в работата на международните органите на местните и регионални власти в ЕС и 

институциите на Съвета на Европа. Традиционно международните делегации на НСОРБ взеха 

активно участие във всички заседания на работните им органи. В допълнение представители на 

българските месни власти бяха говорители в редица събития и форуми с международно участие, 

организирани от НСОРБ или партньорски организации.  

Предвид санитарните мерки в Европа и ограниченията за пътувания, по-голямата част от 

събитията се проведоха онлайн. Независимо от това, НСОРБ успя да осъществи и редица 

посещения зад граница с участието на българските общини. 

Основен приоритет през годината бе по-нататъшното популяризиране на постиженията и 

добрите практики на българските общини зад граница, но и запознаване с чуждестранния опит, 

научени уроци и решения на актуални предизвикателства. Това от своя страна допринесе за 

задълбочаване на съществуващите партньорски взаимоотношения и разрастване на мрежата от 

контакти с други местни и регионални власти и техните асоциации.  

В работата си по организация на участията на българските делегации и посещения зад граница, 

НСОРБ си сътрудничи активно с МВнР, което бе позитивно и за планиране на последващи общи 

дейности, които да допринесат за развитието на взаимоотношенията на НСОРБ и българските 

общини с чуждестранни партньори.  

Сред основните проблеми за развитието на международната дейност на НСОРБ е езиковата 

подготовка на представителите на българските местни власти и липсата на възможност за 

осигуряване на превод на част от събитията на партньорските ни организации. От една страна 

това намалява кръга от възможни участници, а от друга пречи и на неформалната комуникация 

след съответните събития и създаване на ползотворни контакти.  

Сред предизвикателства през 2021 г. бе санитарната обстановка и изискванията за ваксинация/ 

преболедуване на COVID-19, с оглед безпроблемното пътуване и участие в международни 

форуми с по-голям брой участници. Това се очаква да бъде ситуацията и през 2022 г., което ще 

има своето въздействие и върху международната дейност на НСОРБ. 

Програмата на Сдружението в частта й международна дейност е изпълнена, като могат да се 

отчетат следните резултати: 

Делегацията в Комитета на регионите е участвала в пълен състав на всички пленарни 

заседания, като четири бяха изцяло виртуални, а 2 се проведоха в смесен формат. Възможност 

за участие в сесиите имаха и някои от заместниците на титулярните делегати. Предвидените по 
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програма срещи с постоянния представител на РБ в Брюксел не бяха реализирани, предвид 

липсата на възможност за физическо провеждане на заседанията на Комитета на регионите и 

смяната на постоянния представител през есента на 2021 г. Делегацията взе участия с изказвания 

по редица теми, сред които: кризата с COVID-19 (възстановяването на: туризма, хотелиерството 

и ресторантьорството; културния и творческия сектор; реакцията при извънредни ситуации и 

изграждане на устойчивост в градовете и регионите); политиката на разширяване на ЕС; 

Стратегията за устойчива и интелигентна мобилност; Конференцията за бъдещето на Европа; 

Плана за възстановяване и устойчивост; Целите за устойчиво развитие на ООН; План за социална 

икономика; Ефективно ангажиране на местните и регионалните власти в изготвянето на 

споразуменията за партньорство и оперативните програми за периода 2021-2027 г.; Стратегия на 

ЕС за правата на детето и Европейската гаранция за децата; Европейската година на младежта и 

др.  

През 2021 г. Конгресът на местните и регионални власти на Съвета на Европа проведе своята 

пролетна сесия онлайн в две части (март и юни), а през есента тя бе в смесен формат. Пролетната 

сесия бе и обновителна за мандата на Конгреса (2021-2026 г.), като делегацията ни бе в пълен 

състав. В рамките на втората част на сесията през юни бе приет и доклада от мониторинга по 

прилагането на Европейската Харта за местното самоуправление в България, който се проведе 

през декември 2020 в дистанционен формат. Отношение по темата взе ръководителят на 

делегацията ни, кметът на Елена Дилян Млъзев. През октомври физическо участие в заседанието 

взе кметът на Каварна, Елена Балтаджиева, а останалите се включиха онлайн. Работата на трите 

комисии на Конгреса също бе във виртуален формат, като делегатите ни участваха съгласно 

вътрешното разпределение. В рамките на сесията на Конгреса през октомври бе проведена 

среща с Постоянния ни представител към Съвета на Европа, както и с младежкия делегат на 

България в Конгреса.  

През 2021 г. програмата на Съвета на Европейските общини и региони (СЕОР) се проведе във 

виртуален формат. Делегатите участваха и в двете заседания на Политическия комитет, като 

първото за годината заседание бе съчетано с отбелязването на 70-годишнината на 

организацията. В рамките на традиционните срещи на директорите на асоциациите-членове на 

СЕОР участие взе изпълнителният директор на НСОРБ, Силвия Георгиева, която се включи в 

дискусиите за участието на местните власти при подготовката на Плановете за възстановяване и 

устойчивост, както и по отношение на проекта на изявление на СЕОР относно бъдещето на 

Европа и посочените в него приоритетни теми. Четвъртото издание на ритрийта на СЕОР също 

бе онлайн, като изпълнителният директор на НСОРБ бе говорител в работния семинар относно 

лобирането и застъпничеството, акцентирайки върху ролята на Сдружението в процеса на 

представителност и лобиране, механизмите за консултации с местните власти в България при 

изготвяне на законодателни инициативи, оказващи въздействие върху местните власти, 

инструментите за застъпничество, както и инструментите за международно лобиране на НСОРБ. 

По покана на СЕОР и предвид ролята й на изпълнителен президент на СЕОР, г-жа Йорданка 

Фандъкова, кмет на Столична община бе номинирана и впоследствие избрана за един от 18-те 

представители на местните власти в Пленарната сесия на Конференцията за бъдещето на Европа. 

В тази връзка тя участва като говорител в събитие на Комитета на регионите по темата и бе 

разпределена в работната група по дигитална трансформация. Заседанието на пленарната сесия 

през декември бе отложено, като се очаква през 2022 г. възобновяване на сесиите на 

Конференцията, вероятно във виртуален формат. 
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НСОРБ завърши своето председателството на Мрежата на асоциациите на местните власти от 

Югоизточна Европа (NALAS) през април 2021 г. В периода не бяха организирани събития с 

физическо участие. Като във функциите си на президент на Мрежата, кметът на Павликени, 

Емануил Манолов участва като говорител в Дунавската конференция за управление: ,,Към 

европейска интеграция с ЦУР”. Той участва и в XVI Годишно събрание на Общото събрание на 

НАЛАС, а сред другите говорители в сесиите на форума бяха и кметът на Димитровград Иво 

Димов по темата за устойчивото местно развитие. Вследствие на контактите по линия на 

Мрежата и невъзможността за участие през 2020 г. в Икономическия форум в Полша, г-н 

Манолов бе поканен и взе участие като говорител на Шестия Конгреса на местните власти на 6-

7 декември 2021 г. в Полша. Също така изпълнителният директор на НСОРБ бе сред основните 

говорители на организираният от НАЛАС Форум на местните лидери от страните на ЕС и Източно 

партньорство. В организиран по проект на Мрежата семинар за управление на инфраструктурни 

активи участие взе и представител на НСОРБ и заместник-кметът на район Оборище, Надежда 

Бобчева. 

В допълнение НСОРБ организира и редица събития по актуални теми от европейския дневен, 

сред тях: 

• диалог с еврокомисар Мария Габриел: „Новостите по програми Хоризонт Европа и 

Еразъм+ (2021-2027 г.) в подкрепа на регионалното и местно развитие“; 

• съвместно с посолството на Франция в България: уебинар за представяне на Дома на 

устойчивата жизнена среда в Лил; уебинар „Устойчиво възстановяване чрез енергийна 

ефективност на сградния фонд“, сред говорителите заместник-кметът на Бургас, Чанка Коралска 

и кметът на Червен бряг, Цветан Димитров; уебинар „Преход от въглищна индустрия към зелена 

енергия - бъдещето на въгледобивните региони в България“, сред говорителите кметът на 

Перник, Станислав Владимиров; 

• съвместно с Бюрото на ЕП в България: уебинар „Кръговата икономика ‒ инструмент за 

бързо възстановяване“, сред говорителите Стефан Радев, кмет на община Сливен.  

• съвместно с български депутати в ЕП: Форум „Новият Европейски Баухаус: Разгръщане на 

потенциала на кръговата икономика в Европа, сред говорителите кметът на Белица, Радослав 

Ревански. 

С година закъснение и в онлайн формат се проведе и традиционната среща на побратимените 

градове от България и Русия, като освен дискусии, бяха организирани и награди за 

дългогодишни партньорства. 

В сферата на двустранните отношения се организираха две посещения. По инициатива на 

община Аристотели, Гърция се осъществи планираната от 2020 г. партньорска среща с община 

Царево, като кметът Георги Ляпчев участва като говорител в Интербалканския форум, в панела 

посветен на създаването на „идеални градове“. 

Също така ръководството на УС на НСОРБ посети и Истанбул за среща с кмета Екрем Имамоглу, 

като бе обсъдена възможността за включването на българските общини в мрежата В40 Balkan 

Cities Network и евентуално домакинство на следващата годишна среща.  
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През 2021 г. Сдружението продължи да информира редовно общините за всички дейности, 

свързани с международното сътрудничество, както и разпространи множество покани за участие 

в онлайн събития на партньорски организации и институции, съвместни проекти, проувания и 

обучения.   

10. ЗАСЕДАНИЯ НА ОРГАНИТЕ НА НСОРБ 

XXXIV ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

След многократно отлагане през годината, XXXIV-то Общо събрание се проведе присъствено на 

20 септември 2021 г. в к.к. „Албена“, заедно с Годишната среща на местните власти. Поради 

епидемичната обстановка заседанието беше проведено при строго спазване на действащите 

противоепидемични мерки, съгласно Заповедите на министъра на здравеопазването. Всички 

участници бяха допускани след предоставяне на сертификати. 

На заседанието присъстваха над 200 делегати от 135 общини. В началото на заседанието беше 

излъчен филм за Сдружението, представящ основните акценти за работата на НСОРБ, чрез 

личното участие на кметове, ангажирани в различни аспекти от дейността ни. След 

представянето на Отчетите за дейността на УС и КС за 2020 г., беше проведена дискусия, която 

акцентира на бюджета, децентрализацията, Ковид-обстановката, положените усилия за 

постигане на целите на организацията и на предстоящите предизвикателства до края на 2021 г.  

Бяха приети и Програмата за дейността на НСОРБ, както и отчета на бюджет за 2020 г. и бюджета 

за 2021 г. Беше гласуван и размера на членския внос за 2022 г., с цел нормалната работа на 

организацията в началото на 2022 г. 

На редовното отчетно заседание на ОС беше взето решение да се закрие Фонд „Общинска 

солидарност“ и да се възстановят натрупаните средства по партидите на общините-членове на 

Фонда.   

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

През 2021 г. са проведени девет редовни заседания на Управителния съвет и една работна 

дискусия между членовете на УС и КС. След заседанията до всички общини бяха изпращани 

Информационни листове с разгледаните теми и взетите решения по време на заседанията с цел 

прозрачност в дейността на ръководния орган на Сдружението.  

Поради продължаващата епидемична обстановка и тази година повечето заседания на УС се 

проведоха чрез видеоконферентна връзка или в хибриден вариант. На 11 декември 

Управителния съвет проведе вътрешна работна среща за набелязване на неотложни задачи в 

началото на 2022 г.   

Поради спецификата на 2021 г., Управителния съвет отдели голяма част от времето си на 

въпроси, свързани с провеждане на трите парламентарни избора. Усилията им бяха насочени 

към гарантиране на добра организация на изборния процес.  

Членовете на УС бяха ангажирани и с преговори с новоизбраните народни представители по 

въпроси, касаещи общините, но поради краткосрочността на 45-то и 46-то Народно събрание, 

много от въпросите и проблемите останаха незададени и необсъдени.  



 

87 
 

Ръководството на НСОРБ проведе няколко срещи със служебния министър-председател и 

служебните министри, както и с някои от политическите партии, участващи в извънредните 

парламентарни избори. На тези срещи бяха обсъждани теми не само за предстоящите избори, 

но и наболели въпроси, касаещи увеличението на ел. енергия, финансово подпомагане на 

общините, допълнителни трансфери, проблемите с финансовите корекции налагани на 

общински проекти, изпълнявани по Оперативните програми, проблемите в сферата на 

културата, образованието и земеделието.  

След конституирането на 47-мо Народно събрание, Управителният съвет продължи да полага 

усилия да представи пред народните представители и пред новосформирания Министерски 

съвет, проблемите и въпросите от местно значение, чието разглеждане е неотложно. Планирани 

са срещи с ръководствата на всички Министерства и ресорни парламентарни комисии в 

началото на 2022 г. 

През 2021 г. настъпи персонална промяна в състава на Управителния съвет. Елен Герджиков, 

председател на Столичен общински съвет подаде оставка от всички заемани от него постове. По 

този начин се оваканти мястото в УС от квотата на Столицата. Предложението на Столична 

община за попълване на състава на УС е настоящият председател на СОС  Георги Георгиев. Това 

решение следва да се вземе на заседанието на XXXV Общо събрание. До тогава Председателят 

на Столичния общински съвет и кмета на Столична община имат право на участие и предложения 

във всички заседания на Управителния съвет, но без право на глас при вземане на решенията. 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ 

Контролният съвет на НСОРБ проведе две заседания през 2021 г. Първото беше през м. март, а 

второто – в края на м. ноември. Провеждането на третото заседание, на което контролният орган 

следва да разгледа отчет за дейността си през 2021 г. бе отложено за началото на 2022 г.. 

Благодарение на активната дейност на всички членове на КС чрез разговори с нередовни платци 

на членския внос, просрочените задълженията бяха значително намалени. Постъпленията за 

минали години са 102 хил. лв. от 19 общини. Погасени са задълженията на дългогодишни 

длъжници. 

Членовете на Контролния съвет участваха активно и във всяко от заседанията на Управителния 

съвет.  

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА НСОРБ 

Поради епидемиологичната обстановка в страната, заседанията на комисиите се проведоха 

дистанционно. Всяка една от 10-те комисии проведе по две заседания (през пролетта и есента). 

Постоянните комисии разгледаха възникнали проблеми или противоречия в прилагането на 

законовата уредба в секторните общински политики. На заседанията бяха представени и редица 

добри практики от общини. Освен членовете на постоянните комисии, участие в заседанията 

взеха експерти от общинската и  държавната администрация, като и представители от 

неправителствения сектор.  

 ПК по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм 
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През 2021 г. бяха проведени две редовни заседания на Постоянната комисия. С оглед 

пандемичната обстановка и двете заседания бяха проведени неприсъствено чрез онлайн 

платформа.  

Първото заседание, проведено през м. април 2021 г., беше с тематична насоченост местно 

икономическо развитие и туризма в общините. На него изпълнителния директор на Българската 

агенция за инвестиции представи подкрепата от страна на Агенцията за насърчаване на 

инвестициите в общините. Подкрепата от Министерство на културата за развитие на туризма 

чрез програми за промотиране на местното културно-историческо наследство, беше 

представена от заместник-министър на културата. Беше споделен и опита на община Плевен 

относно иновативни подходи за популяризиране на туристическите забележителности в 

условията на пандемията. 

Второто заседание на Постоянната комисия беше проведено през м. ноември 2021 г. Основни 

акценти в него бяха: 

• Представяне и дискусия на консолидираните предложения на НСОРБ по проекта за 

бюджет 2022 г. в частта му за общините; 

• Дейности на общините за повишаване на пътната безопасност в населените места. 

Новите отговорности на общините, възникващи от законовите изменения в Закона за пътищата 

и в Закона за движение по пътищата, както и свързаните подзаконови актове, бяха представени 

от председателя на ДА БДП, както и от други представители на Агенцията. Бяха представени и 

водещи практики на общини в областта на безопасност на движението. Проведената дискусия 

от членовете на Комисията стана основание за последващи изменения в Правилата за 

организация и дейност на общинските комисии по БДП, издадени от Агенцията. 

 ПК по местни финанси, бюджет и общинска собственост 

Постоянната ни комисия по местни финанси, бюджет и общинска собственост проведе две 

редовни заседания през 2021 г. 

Обсъдени бяха основните предизвикателства пред общините в контекста на забавянето на 

процедурата по съставяне о съгласуване на Закона за държавния бюджет за 2022 г. Този факт 

значително измести във времето и работата на общините по съставянето на съответните местни 

бюджети. Комисията  обсъди актуализираните предложения на Сдружението за рамката на 

бюджета за 2022 г. 

ПК обсъди и  въпроси от общините, свързани с практиките за одобряване чрез одобрените с ПМС 

№ 326/12.10.2021 г. допълнителни трансфери. В дискусията участваха и представители на 

Министерство на финансите, които потвърдиха, че с указанията  е осигурена гъвкавост за 

общините, а със създадената допълнителна справка – условия за по-лесна проследимост при 

последващи одити и проверки.  

Обсъдени бяха и новите разчети за необходимите средства за персонал за кметовете на общини, 

кметските наместници и служителите в делегирана от държавата дейност „Общинската 

администрация“ за 2022 г. В дневния ред бяха и актуални въпроси, свързани с финансирането на 

обществения превоз на пътници. Представени бяха резултатите от проучването на НСОРБ 
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относно субсидиите и компенсациите в обществения транспорт. Според проучването на НСОРБ 

сред общините, е необходимо преосмисляне на базата за определяне на субсидиите и 

компенсациите, тъй като по места има допълнителни специфики. Факт е че между 24,2 – 26,7 от 

участвалите в проучването общини нямат обществен транспорт, а 57% нямат градски обществен 

транспорт. 52,6% не получават средства за субсидиране на междуселищни линии. По тази 

причина най-належащи са промените при субсидиите, както и увеличението на стойността на 

компенсацията за картите за пътуване при отчитане интензитета на пътуване. 

Членовете на комисията обсъдиха и следващите стъпки за осигуряване на адекватно 

финансиране на обществения превоз на пътници, както следва: 

• Нормативна разпоредба, осигуряваща правомощие на общините да извършват 

вътрешни компенсирани промени в края на годината между предоставените средства за 

субсидии и компенсации с цел финансиране на установения недостиг (например допълнение в 

част пета и чл. 73 от Наредбата) – подкрепено от 45%; 

• Задължение на МТИТС и МФ с актуализираното разпределение на средствата за 

четвъртото тримесечие да извършват вътрешни компенсирани промени между компенсации и 

субсидии - 27%. 

• Нормативна разпоредба, позволяваща разходване на средствата, отпуснати за последно 

тримесечие на съответната година да се разходват до 20 декември на следващата (т.е. в ПМС за 

изпълнение на ДБРБ да не се определя друг - значително по-къс срок) - 19%. 

Обект на обсъждане бяха и приоритети за законодателни промени в средносрочен план: 

• Увеличаване прага на същественост по ДДС № 20/2004 г.; 

• Актуализиране модела за определяне на данъчните оценки на недвижимите имоти с цел 

доближаването им до реалните пазарни цени; 

• Минимизиране на ограниченията и забраните при финансирането и финансовото 

управление от страна на общините на делегираните от държавата дейности; 

• Свободно разпореждане на ОбС с неусвоените преходни остатъци в ДДД, налични към 

31.12. за две поредни бюджетни години. 

Предвид факта, че темата за децентрализацията бе отразена като приоритет в Коалиционното 

споразумение, НСОРБ представи няколко модела, върху които  Сдружението фокусира своето 

внимание. Участниците в заседанието приеха предложение за стартиране на поредицата от 

дискусии за моделите за това. 

 ПК по социални дейности 

Две редовни заседания проведе и ПС по социални дейности през 2021 г. 

Сред основните предизвикателства в сферата се очертава фактът, че социалните услуги ще бъдат 

едни от най-финансираните в следващите години дейности. Нова възможност е Планът за 

възстановяване и устойчивост.  Основна задача на експертите по места ще бъде ефективното 

управление на европейския и национален ресурс. 
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На заседанието бяха обсъдени новото социално законодателство и подзаконовата уредба по 

него, проекта на Етичен кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на 

социални услуги, планове и карти за развитие на услугите през периода 2021-2027 г., резултати 

и открити въпроси при приложението на Закона за социалните услуги относно възлагане 

предоставянето на социални услуги, електронния обмен и взаимодействие със структурите на 

МТСП, новата услуга асистентска подкрепа. В дневния ред бе включено и представяне на  

В октомврийското заседание на Комисията взе участие и заместник-изпълнителният директор 

на Агенцията за социално подпомагане Мая Василева. Тя представи визията за нормативната 

уредба, уреждаща стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности 

по предоставяне на социални услуги, финансирани от държавния бюджет. 

Членовете на Комисията бяха запознати с консолидираните предложения на НСОРБ за 

Бюджет'2022 в частта, свързана с обезпечаване на социалните дейности. 

В системата на общинските социални услуги, по данни на НСОРБ, са заети около 52 хил. лица, 

които предоставят над 90 % от социалните услуги в България. 

в социалните услуги - над 19 000 лица; 

26 000 лични асистенти, назначени по Закона за личната помощ (ЗЛП); 

7 000 социални асистенти – назначени по новата услуга „Асистентска подкрепа“. 

Делът на отчетените разходи за финансиране на социалните услуги в общите по функция 

„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ по консолидираната фискална програма (КФП) е 

едва 4,3 % и само 3,4% за делегираните от държавата дейности. Въпреки невисокия относителен 

дял на тези разходи на общините в разходите за функцията по КФП, финансираните от 

държавния бюджет социални услуги и механизма лична помощ имат почти пълно териториално 

покритие. В системата на социалните услуги се осигурява подкрепа за над 91 хил. лица. В 

допълнение общините предоставят и традиционните местни услуги „Домашен социален 

патронаж“ и „Клуб на пенсионера и/или на хората с увреждания“, където се предоставя 

подкрепа за над 48 хил. лица. 

Предложеният от НСОРБ ръст от 35 % (147.7 млн.лв.) се дава възможност да бъдат осигурени: 

• минимално необходимите средства по стандартите за съществуващите делегирани от 

държавата социални услуги за обезпечаване на възнагражденията на служителите в 

съответствие с Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи 

дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет. 

• буфери за покриването на разходите за издръжка на социалните услуги, които да 

обезпечат значителното нарастване на цените на електроенергията, горивата и хранителните 

продукти. 

В рамките на своето заседание членовете на ПК по социална политика на НСОРБ обсъдиха и 

конкретните предложения по стандартите за финансиране на делегираните от държавата 

дейности във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ през 2022 г. За 

реализиране на реформата в сферата на социалните услуги през следващите години НСОРБ 
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счита, че на общините ще са необходими 569.6 млн. лв. за 2022 г. или 35 % повече спрямо 2021 

г. 

Членовете на комисията коментираха първите изводи от процеса на предварително картиране 

на социалните услуги на областно ниво. Обсъден бе и напредъка в подготовката на проекта на 

Наредба за качеството на социалните услуги. По предложение на Община Девин бе обсъден 

въпроса за необходимостта от нормативни промени, свързани със специализирани социални 

услуги на лица без близки и роднини. 

Актуалните въпроси, свързани с прилагането на противоепидемичните изисквания, въведени 

със заповед на министъра на здравеопазването също бяха обект на дискусия. 

 ПК по здравеопазване 

Постоянната комисия по здравеопазване на НСОРБ проведе своето първо заседание на 

21.04.2021 г.  Първата тема, по която работи комисията бе свързана с пандемията от Ковид и 

политиките и мерките на общините в областта на здравеопазването. Участниците в заседанието 

обсъдиха проблемите, трудните ситуации и решенията, които общинските администрации са 

взели за опазване здравето на гражданите. За опита си с тази нетипична и дълга ситуация 

разказаха представители на общините Търговище, Тетевен, Бургас, Варна, Добрич, Дупница, 

Благоевград, Велико Търново, Плевен. Представени бяха различни мерки, които общините 

предприеха във връзка с опазването на живота и здравето на хората. Представени бяха мерки, 

свързани с осигуряване на безопасна среда на обществените места, в сградите общинска 

собственост (сградите на администрациите, детските ясли и градини) и общинските болници. 

Във втората част на заседанието изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева 

представи Анализ на състоянието на общинските болници в Република България. В рамките на 

заседанието бе представена и Европейската подкрепа за общините в периода 2021 – 2030 

година. Бяха обсъдени различните възможности за финансиране през следващите години, като 

Планът за възстановяване и развитие, ReactEU, Оперативната програма за развитие на 

регионите, Програмата за развитие на човешките ресурси и Програмата за храни. 

Основните въпроси, които участниците в заседанието очертаха за решаване са свързани с 

човешките ресурси и привличането на специалисти в общинските лечебни заведения. 

Есенното заседание на ПКЗ се проведе през месец октомври. В първата част на заседанието бе 

представен Анализ на детското и училищното здравеопазване в България. Бе взето решение да 

се подготви пакет от предложения за нормативни промени в детско и училищно здравеопазване 

на база на идентифицираните тенденции и предложените краткосрочни и дългосрочни мерки, 

който да бъде обсъден с членовете на комисията и внесен за приемане от Управителния съвет 

на НСОРБ. 

В активна дискусия във втората част на заседанието, бяха споделени тревогите, свързани с 

предизвикателствата пред общинските болници в условията на четвърта вълна на Ковид. Към 

недостига и преумората на кадрите, като сериозен проблем беше посочено повишението на 

цените на електроенергията. Допълнително ръстовете в цените на лекарствата, част от 

медицинските консумативи и кислорода, необходим в по-големи количества, поставят 

болниците в изключително трудно положение. Необходимо е бързо да се намери възможност 

за компенсиране на увеличените разходи, свързани с електроенергията и медикаментите.  
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В тази връзка бе подготвено и изпратено предложение до МЗ и НЗОК за запазване на приетия 

механизъм за заплащане на 100% от бюджета на лечебни заведения, които имат 10% заети легла 

за лечение на пациенти с ковид и 85% от бюджета да получават останалите изпълнители на 

медицинска и дентална помощ до месец април 2022 година. 

 ПК по екология и чиста среда 

По време на пролетното заседание бяха разгледани новата нормативна уредба в областта на 

управление на отпадъците: ЗИД на Закона за управление на отпадъците и проекти за промени в 

три наредби – Наредба №7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, Наредбата за разделно 

събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци и Наредба №6 за 

условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 

инсталации за оползотворяване и обезвреждане. Фокус в заседанието бяха и новите 

стратегически документи в областта на околната среда: проекта на Национален план за 

управление на отпадъците 2021 –2028 г., Национална програма за опазване, устойчиво ползване 

и възстановяване функциите на почвите 2020 – 2030 г. и подготвящите се в момента Стратегия и 

план за действие за преход към Кръгова икономика на Р България за периода 2021 – 2027 г.  

По време на второто заседание в дневния ред на комисията бяха заложени темите на 

десетилетието –необходимостта от ускоряване на прехода към нов кръгов модел на ресурсна 

ефективност, устойчивото производството и потреблението, дигитализация и умно 

управлението на отпадъците, както и промяна на средата на живот и взаимоотношенията в 

общността. Срещата започна с обсъждане на новата Наредба за намаляване на въздействието 

на определени пластмасови продукти върху околната среда, която се представи от Антон 

Пейчев, дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, МОСВ. След това 

представител на фирма представи техния опит при разработването и прилагането в общините 

на умни системи за управление на процесите по сметосъбиране и свързаните с тях аналитични 

услуги. Дигитализацията на управлението на отпадъците е глобална тенденция и един от фокуси 

на Европейската комисия във връзка със „Зелената сделка“ и целта за постигане на кръгова 

икономика. Това означава, че и българските общини ще трябва да все по-често да се обръщат 

към новите технологии. Дигиталната трансформация в управлението на отпадъците все още е 

проект „в развитие” и обхваща преди всичко оптимизирането на ефективността на събирането и 

разделянето на отпадъците, с различни опити за въвеждане на по-справедливи методологии за 

данъчно облагане на гражданите в съответствие с принципа „Замърсителят плаща”. Българските 

общини са ключов фактор в прехода към кръговата икономика и са натоварени не само със 

сериозни отговорности по управлението на ресурсите, но също и с промяната в обществената 

нагласа. В тази връзка със сдружение БГ „Бъди активен“ се дискутираха начините как да бъдем 

активни и отговорни към отпадъците в общините, за да се предотврати образуването на 

нерегламентирани сметища в населените места и затрупването с различни по вид отпадъци. 

Сдружението от години създава партньорства между граждани, организации за 

оползотворяване и рециклиране на отпадъците, бизнес и институции. Партньорството им с 

НСОРБ е възможност за активно включване и на местните власти в цялостната промяна на 

подхода към реализирането на дългосрочни проекти с активното участие на гражданите. 

Внимание беше отделено и на официално депозирания пред службите на Европейската комисия 
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Национален План за възстановяване и устойчивост, с акцент общинските екологични и зелени 

инвестиции.  

 ПК по устройство на територията и недвижимо културно-историческо наследство  

В първото заседание на ПК по УТНКИН, проведено на 15 април 2021г. бяха обсъдени 

произтичащите от решението на КС казуси, свързани с отмяна на част от разпоредбите от ЗУТ. 

Основният казус е свързан с неактулните планове за улична регулация, които са одобрени преди 

повече от 20 години. Липсата на финансова обезпеченост препятства общините да реализират 

предвидените отчуждителни процедури и да изпълнят заложените в перспективните планове 

градоустройствени дейности.  

Във връзка с възникналите противоречиви тълкувания, НСОРБ се обърна към министъра на 

регионалното развитие и благоустройството и началникът на ДНСК за конкретни указания към 

общините по отношение на прилагането на част от новите разпоредби - при въведените 

ограничения за разрешаване на строителството, както и за разрешаването на промяна на 

предназначението на сгради и самостоятелни обекти, предвидени с последните изменения в 

ЗУТ. Полученият отговор бе разпространен до всички общини. 

Във второто заседанието на ПК УТНКИН за 2021г. взе участие новият директор на Националния 

институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) арх. Петър Петров. Това бе първата 

работна дискусия на главните архитекти на общините и специалистите по устройство на 

територията с ръководител на Института през последните повече от 10 години. Арх. Петров 

сподели своите виждания за взаимодействието на ръководената от него структура с местните 

администрации, т.к. наследените проблеми, свързани с опазването на недвижимото културно 

наследство, са много и те засягат работата на всички архитекти, на общинските администрации 

и структурите в системата на културното ведомство. 

Като приоритетни задачи, върху които ще фокусира усилията на ръководството на НИНКН са: 

• актуализация на списъка на недвижимото културно наследство и въвеждане на ред в 

определянето на режимите на опазване; 

• формирането на регионални звена на НИНКН на територията на общините Варна, Бургас, 

Велико Търново и Пловдив, които да бъдат кадрово обезпечени от бюджета на НИНКН на първо 

време с допълнителни ок. 25 специалисти; 

• приоритизиране на зоните, като разчита общините да идентифицират териториите с 

недвижими културни ценности с по-висок инвестиционен интерес и да набележат обектите, за 

които е необходимо детайлно изследване и които имат потенциал да получат режим на закрила;  

• в създадените общински фондове „Култура“, в съответствие с разпоредбите на ЗЗРК, да 

бъдат предвидени и средства за изследване на недвижими културни ценности и за тяхното 

систематизиране; 

• изготвяне на методически указания. 
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 ПК по административно обслужване и общинска администрация 

На 23 април 2021 г. се проведе дистанционно първото заседание за тази година на Постоянната 

комисия по „Административно обслужване и общинска администрация“. Първата дискутирана 

тема бе свързана с организационно-техническата подготовка на изминалите парламентарни 

избори. Обсъдени бяха „тесните“ места, свързани с приемането и предаването на изборните 

книжа и материали.  

На база на дискутираните проблеми, участниците в заседанието се обединиха около две 

конкретни предложения. Предварително да се настоява пред АМС за изплащане в пълен размер 

на исканите средства от общините, свързани с ОТП. Съгласно Изборния кодекс, изборите се 

произвеждат със средства от държавния бюджет. Второто предложение е свързано с 

приемането на изборни книжа на местно ниво от общинските избирателни комисии и 

преброители, които да ги предават на РИК. Целта на предложението е да се избегне струпването 

и чакането при предаването на изборните книжа в РИК и е дебатирано преди обсъждането на 

промените в Изборния кодекс в Народното събрание.  

Втората тема, която участниците разгледаха, бе свързана с промените през 2020-2021 г. в 

законодателството, уреждащо държавната служба и административното обслужване, както и 

бяха обсъдени предложения за промени. Подробно бяха представени пред участниците всички 

изменения и допълнения в Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Наредбата за 

условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрации, 

Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, Наредба за документите 

за заемане на държавна служба и Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при 

мобилност на държавни служители. Всички се обединиха около установени дефицити в 

действащото законодателство, на които да се търсят бъдещи решения. Например липсата на 

регламент уреждащ извънредния труд на служителите в общинските администрации свързан с 

произвеждането на избори, ограничението в часовете, заплащането на членовете на 

общинските преброителни комисии и др. В хода на дискусията бе обсъден отново и проблема с 

„валящия“ брой заявления по Закона за достъп до обществена информация. 

В резултат на работата на комисията, обсъжданите предложения бяха внесени и приети от УС на 

НСОРБ.  

Обект на обсъждане бе и европейската подкрепа за общините в периода 2021-2027 г., както и 

проектите на НСОРБ. 

На 02 декември 2021 г., се проведе второто онлайн заседание на Постоянната комисия по 

административно обслужване и общинска администрация. Акцент в заседанието беше темата, 

свързана с модернизирането на административното обслужване и преминаването към 

„модерна бюрокрация“, чрез намиране на общи решения на база установени дефицити. На база  

изготвени доклади и анализи по проекти, изпълнявани от Администрацията на Министерски 

съвет бе изготвен преглед на констатирани недостатъци при административното обслужване. 

Целта е да се облекчат ползвателите на услуги, чрез използването на вътрешно-

административни услуги, предоставянето на електронни услуги и използването на различни 

канали за комуникацията, така че да се постигне обслужване на „едно гише“ или „без гише“. В 

тази връзка обстойно бе представено изискването, свързано с пълнотата на информацията в 

Административния регистър за предоставяните от общината административни услуги, общите 
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изисквания към интернет страниците на общините. В рамките на темата „Заедно да намерим 

верния път към „модерната бюрокрация“, подробно бяха представени ресурсите, които ДАЕУ 

предоставя за ползване и от общините: Описание на облачна услуга „WEB електронна поща“ на 

ДАЕУ, Платформа за достъп до регистрови справки RegiX, Модул за електронно плащане е-

Плащане и изграждане на сайт на съответната администрация. 

В рамките на дискусията служители от община Търговище представиха пред членовете на 

постоянната комисия ресурсите на ДАЕУ, които използват, както и ефекта от тях. Едновременно 

с това поставиха множество въпроси, свързани с практически казуси по административното 

обслужване. 

В свободна дискусия, членовете на комисията споделиха опита и проблемите, възниквали по 

време на изборите, произведени на 14 ноември. Предложено бе да се установят дефицитите в 

Изборния кодекс след анализ на издадените решения от ЦИК, така че да се подготвят 

предложения за изменения и допълнения в Изборния кодекс.  

Членовете на комисията се запознаха със стажанската програма на НСОРБ „Мога повече, знам 

повече“. Стажантската програма е начин за привличане на млади специалисти в общините и 

общинските структури: училища, детски градини, социални и здравни институции, общински 

предприятия и др. 

 ПК по европейски фондове, национални и международни програми и проекти  

През 2021 г., Постоянната комисия по европейски фондове, национални и международни 

програми и проекти за мандат 2019-2023, проведе две онлайн заседания. Едното от тях бе 

съвместно с Постоянната комисия на НСОРБ по земеделие, гори, селски и планински райони. 

Запази се традиционно големият интерес към дейността на Комисията, като участие в 

заседанията й взеха над 360 представители на общини, в т.ч. множество изборни лица- кметове, 

председатели на ОбС и общински съветници.  

Темите, дебатирани от Комисията бяха свързани с проблемите в реализацията на общинските 

европроекти от програмен период 2014-2020, в т.ч. закъсненията по оценяването и договарянето 

на общинските проекти по подхода ВОМР по Програмата за развитие на селските райони и във 

верифицирането на средствата по Оперативна програма „Региони в растеж“. В резултат на 

последващи сигнали от екипа на НСОРБ и инициирани нарочни срещи с Управляващите им 

органи и Разплащателната агенция, към края на годината процесите се активизираха, макар и не 

с желаните темпове, компенсиращи закъсненията.  

Във фокуса на най-голямата по състав Комисия на Сдружението, продължи да бъде и проблемът 

с огромният брой регистрирани нередности и последващите ги финансови корекции. Формираха 

се и предложения за изменения на нормативната уредба за адресирането им, в Законите за 

държавния бюджет на държавата за съответната година и за управлението на средствата от 

Европейските структурни фондове. Осъществяването на същите, се предложи от НСОРБ при 

измененията и допълненията на двата Закона през 2021 г. и в началото на 2022 г.  

Комисията продължи да следи и напредъка по подготовката на Програмите за програмен 

период 2021-2027 и Плана за възстановяване и устойчивост на Република България. Дискутираха 

се Интегрираните териториални подходи за програмен период 2021-2027- интегрираното 

градско, териториално и трансгранично развитие и подхода ВОМР, както и добри практики за 
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интегрирани стратегии  и проекти от общини и градове от страните-членки на ЕС, като Франция, 

Финландия, Испания, Швеция, Италия и Чехия. По решение на Комисията, се предложи 

осигуряване на финансиране за общинските Диагностично-консултативни центрове (ДКЦ) по 

Програмата за развитие на регионите за периода 2021-2027, както и търсенето на възможности 

за обезпечаването на ресурс за изготвянето на обследвания за енергийна ефективност и 

техническа документация за тях.   

Запази се и изключително големият интерес към създадената от НСОРБ Фейсбук група на 

Постоянната комисия, към която са се присъединили около 390 общински представители. В 

същата, екипът на Сдружението почти ежедневно публикува информация за настоящите и 

бъдещите общински проекти с европейско, международно и национално финансиране. 

 ПК по образование, младеж, спорт и култура  

През 2021 г. се проведоха 2 заседания на Постоянната комисия по образование, младеж, спорт 

и култура. 

В рамките на първото за 2021 г. заседание на ПК основната дискусия бе фокусирана върху 

проблемите и нормативните изисквания за прилагане на новата политика за подкрепа на 

родителите при заплащане на такси за детски градини (въведени с промените в Закона за 

предучилищното и училищното образование от м. септември 2020 г. ). Представени бяха 

данните от проучване, извършено сред общините от сдружение „Тръст за социална алтернатива“ 

за ефекта от прилагане на мерките за подкрепа за деца в детските градини, идентифициране на 

проблемите, които срещат общините, идентифициране на добри практики, които могат да 

помогнат на администрацията в работата по въвеждане на системата от преференции. Данните 

от изследването сочат, че над 60% от общините имат готовност да въведат отстъпки и 

освобождаване от таксите за детски градини, но за коректното прилагане на мярката се нуждаят 

от още време. 21 общини предвиждат да насочат средствата към пълно освобождаване на 

всички деца от такса за детска градина, а 30 местни администрации все още не са готови с 

разчетите. Не е малък и делът на общините, които предвиждат дофинансиране на въведените с 

промените в закона облекчения. В преобладаващата част от общините облекченията за 

родители ще бъдат предоставяни на база социални критерии. 

В дискусията членовете на комисията споделиха своя опит и проблеми – в някои общини е 

възприет подхода от такси да бъдат освободени приоритетно 6-годишните деца, в други, с цел 

по-широко обхващане на децата от ранна възраст, облекчението ползват родителите на 4 и 5- 

годишните. Въпреки това динамиката на данните е голяма и съответствието с различните 

критерии се променя, което е една от сериозните административни трудности. Част от 

общините, които вече са въвели или планират да пристъпят към пълно освобождаване от такси 

споделиха затрудненията си при координиране на новата държавна политика с дейностите по 

проект „Активно приобщаване“. Изразени бяха и притеснения относно устойчивостта на новата 

политика. Предварителните намерения на МОН са ресурсът да нараства всяка следваща година 

до пълното отпадане на таксите за всички деца в задължителна предучилищна подготовка. 

Подобен сценарий изключително много зависи от икономическата обстановка в страната, за 

която прогнозите за следващите години не са оптимистични с оглед последиците от здравната 

криза. 
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Членовете на ПК бяха запознати с внесените в рамките на пролетната бюджета прогноза, 

предложения от НСОРБ по отношение на планирането на делегираните от държавата дейности 

в сферата на образованието. 

Директорът на Националния инспекторат по образованието Анелия Андреева представи 

основните критерии и индикатори, по които се извършва независимата оценка на качеството на 

предоставяното предучилищно и училищно образование. Индикаторите и критериите обхващат 

както качеството на физическата среда, така и това на самия образователен процес и подробно 

могат да бъдат разгледани 

https://nio.government.bg/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1

%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5/ .  

Заместник-кметът на община Бургас и зам.-председател на Постоянната комисия Диана Саватева 

представи ключовите проекти в сферата на културата, включени във втория вариант на Плана за 

възстановяване и устойчивост. В сферата на културата освен солидния ресурс за дигитализация 

на музейните и библиотечни фондове са предвидени и 96 814 400 лв. по проекта „Култура и 

творчески индустрии в България: изграждане на приобщаваща, международна конкурентна и 

устойчива екосистема“, по който бенефициенти са и общините. Проектът предвижда 

разработване на програма „Ново поколение местни политики за култура“, в рамките на която 

общините могат да дофинансират своите програми за културни дейности и на конкурсен 

принцип да подкрепят творчески проекти. 

Над 700 млн.лв  в Плана за възстановяване и устойчивост са насочени към обновяване на 

образователната среда и въвеждане на съвременни технологии в обучението.  

Членовете на ПК по образование, младеж, спорт и култура обсъдиха предложенията на НСОРБ 

за следващия държавен бюджет в сферата на културата и се запознаха с програмата за обучения 

на общински експерти, подготвена от НСОРБ. 

На 25 октомври се състоя второто редовното заседание на Постоянната комисия по образование, 

младеж, спорт и култура към НСОРБ. Акцент в обсъжданията бяха предложенията на НСОРБ по 

размера на единните стандарти за делегираните от държавата дейности за 2022 г. в сферата на 

образованието и културата. 

В работата на комисията взе участие изпълнителният директор на Националния фонд „Култура“ 

Мирена Станева, която запозна членовете на комисията с включения в Плана за възстановяване 

и устойчивост проект “Култура и творчески индустрии в България: изграждане на приобщаваща, 

международно конкурентна и устойчива екосистема“, който предвижда безвъзмездна подкрепа 

за реализирането на общинските програми „Култура“. Проектът е структуриран в 3 разходни 

програми: „Подкрепа за европейско културно сътрудничество“, „Подкрепа за развитие и достъп 

на публиката“ и „Ново поколение местни политики за култура“, финансиращи на конкурентен 

принцип културен продукт и съдържание.  

В активен диалог с НФК и Министерството на културата, НСОРБ съдейства за разработването на 

конкретния механизъм за финансиране на общините. Важно условие за достъп на общините до 

средствата по проекта е приемането на промени в Закона за закрила и развитие на културата, в 

частта, свързана с дейността на НФК. Съгласно предварителните разговори, измененията, които 

предстои да бъдат обсъдени, ще дадат възможност за достъп на общините до програмите, 

https://nio.government.bg/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5/
https://nio.government.bg/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5/
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финансирани по линия на Фонда. В момента бенефициенти могат да бъдат само общински 

културни институти.  

Коментирана бе откритата към този момент за кандидатстване програмна сесия за едногодишна 

целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти. 

5 000 000 лева от бюджета на Министерството на културата са предвидени за компенсиране на 

увеличени разходи за електрическа енергия на държавни, общински и регионални институти. 

Акцентът в предложенията на НСОРБ за бъдещия държавен бюджет е увеличение на 

стандартите за делегираните от държавата дейности. 

По предложение на зам.-кметът на община Бургас Д.Саватева, НСОРБ ще постави пред МК 

въпроса за оптимизиране на системата за издаване на разрешения за поставяне на паметници, 

мемориали и монументално-декоративни елементи, а също така и възможността за 

децентрализация на процеса, който по мнението на общините, отнема твърде дълъг период от 

време. 

За повече прозрачност по отношение на критериите за определяне на субсидираните бройки в 

читалищата, апелира Снежана Янева  - директор на дирекция "Хуманитарни дейности" в община 

Свиленград. Общините имат наблюдение, но нямат механизми за контрол на работата на 

читалищните настоятелства и не винаги увеличението на щата кореспондира с активната 

дейност на съответната структура. 

Подкрепа от страна на членовете на ПК получиха предложенията на НСОРБ размерите на 

стандартите за делегираните от държавата дейности за детските градини и за училищата да се 

увеличат диференцирано, в зависимост от политиката по доходите, както и с допълнителни не 

по-малко от 10 % за издръжка на образователните институции; стандартът за институция за 

детските градини да бъде завишен с поне 10 % за заведенията с повече от една сграда и двойно 

да нарасне размерът на допълващия стандарт за материална база да се увеличи /от 25 лв. на 50 

лв./, като  да бъдат обхванати и децата от 4 до 6 години. 

По предложение на заместник-председателя на комисията Пенка Игнатова /директор на 

дирекция „Образование“ в община Велико Търново/ бе обсъдена възможността за промяна на 

критериите за предоставяне на средствата за изграждане на спортни салони и съоръжения в 

учебните заведения, както и възможността за гъвкаво опериране с ресурса по двете 

направления – за уреди и за салони. 

Представен бе напредъка по обновяването на Списъка на средищните и защитените детски 

градини и училища. За учебната 2020/2021 година той включва общо 957 средищни и 266 

защитени. институции. Проектът на ПМС за одобряване на списъка е публикуван на Интернет-

страницата на МОН - www.mon.bg, рубрика „Проекти на документи“. 

В рамките на заседанието бе разгледан доклад за резултатите от мониторинг върху прилагането 

през първата година на мерките за подпомагане заплащането на такси, дължими от родителите 

за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, въведени с 

промените в Закона за предучилищното и училищното образование от 2020 г.  
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След внасянето на окончателния вариант на Плана за възстановяване и устойчивост на България 

в ЕК, бяха представени ключовите проекти, в които са предвидени инвестиции в 

образователната среда. 

 

ГОДИШНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ 

В периода от 19-21 септември 2021 г. в к.к. „Албена“ се проведе Годишна среща на местните 

власти, заедно със заседание на Общото събрание на НСОРБ. 

Това бе първият голям форуми за местната власт проведен като събитие със „зелен сертификат“.  

Организацията протече съгласно актуалната заповед на Министерство на здравеопазването, 

според която участниците  представиха сертификат за завършен курс на ваксинация, 

удостоверение за преболедуване или отрицателен резултат от изследване 

В конгресно конферентното събитие успяха да се включват 400 човека, като действащи  

представители на местна власт бяха 340 от 156 общини.  В рамките на три дни се проведоха 

Общото събрание на НСОРБ, както и 3 големи дискусионни форума. По време на дискусиите, 

местни лидери представиха добри практики. Панелисти в дискусиите бяха също представители 

на партньорските организации на НСОРБ,  международни политически представители на 

България и Европейски лидери.   

Неразделна част от традиционната рамка на събитието беше и церемонията по връчването на 

годишните награни на НСОРБ. 

За поред път в рамките на ГСМВ  се проведе и специализираното изложение Общинско Експо. В 

него се включиха над 35 изложители, в т.ч. и 5 общински администрации. 

В рамките на ГСМВ бе организиран икономически форум „Партньорства за развитие и 

инвестиции“. Как местната власт да подпомогне бизнеса в преминаването през кризата, как най-

умно да бъдат инвестирани средствата от европейската солидарност и Плана за възстановяване 

и развитие, как да бъдат координирани усилията на централната и местните администрации,  за 

да гарантират ефикасното инвестиране на всяко евро от европейската солидарност - тези 

въпроси очертават част от аспектите на форума. 

Реалностите на местно ниво в процеса на привличане и задържане на инвеститори и 

очакванията за подкрепа в Плана за възстановяване очерта кметът на Димитровград Иво Димов, 

който е и зам.-председател на УС на НСОРБ. 

Ирена Младенова, зам.-министър на икономиката в служебното правителство на премиера 

Стефан Янев, представи логиката на последните поправки в икономическата част на Плана за 

възстановяване и устойчивост и специално включената Програма за публична подкрепа за 

развитие на индустриални зони, паркове и сходни територии.  

Присъстващите кметове и председатели на общински съвети споделиха за големите надежди, 

които възлагат на Плана за възстановяване и развитие и го определиха като „уникална 

възможност за България“. Те припомниха, че държавата трябва има ясен план за решаване на 

регионалните неравенства, да определи секторите, които имат потенциал да привличат 

инвеститорски интерес, съобразно спецификата и даденостите на регионите. 
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В работата на форума взеха участие: изпълнителният директор на Тракия икономическа зона 

Пламен Панчев, Нанси Шилър, президент на фондация „Америка за България“, кметът на 

община Пловдив Здравко Димитров, кметът на Сливен Стефан Радев, кметът на Летница д-р 

Красимир Джонев.  

В рамките на Годишната среща на местните власти, НСОРБ организира специализиран форум на 

тема „Зелени решения и иновации за обновяване на средата“. Събитието е част от 

Конференцията за бъдещето на Европа - цялостния процес по преосмисляне на бъдещето на 

Европейския съюз като общност на независими държави. Пленарната сесия на Конференцията 

за бъдещето на Европа включва 108 представители на Европейския парламент, 54 на Съвета (по 

двама от всяка държава-членка), трима на Европейската комисия, както и 108 представители на 

всички национални парламенти, участващи на равни начала, и граждани. Трима от българските 

евродепутати са избрани за представители на Европейския парламент в Конференцията за 

бъдещето на Европа. Това са Илхан Кючук, Ангел Джамбазки и Ева Майдел, която взе участие 

във форума. Европейските зелени политики изискват и цялостна трансформация, която обхваща 

както администрацията, така и гражданите. Проблемите, решенията и крехкия опит на 

българските общини споделиха кметовете на Габрово Таня Христова, на община Кърджали 

Хасан Азис, който е и заместник-председател на УС на НСОРБ, на община Белене Милен Дулев, 

кметът на Враца и член на УС на НСОРБ Калин Каменов и председателят на ОС Бургас проф. 

Севдалина Турманова. В конференцията взеха участие представители на граждански сдружения 

и партньори от Европейски градове. 

 

11.ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА НСОРБ 

 

На свое заседание, проведено на 26.11.2021 г.  членовете на УС на НСОРБ приеха отчета на 

изпълнителния директор и административния екип на организацията за периода 2018 – 2021 г. 

Съгласно чл.10, ал.1 от Устава на НСОРБ изпълнителният директор е един от четирите органа за 

управление на организацията. Неговите функции са подробно разписани в чл.28, ал.1. от Устава, 

а процедурата по удължаване на договора му за управление – в Правилника за дейността на 

НСОРБ. Паралелно с отчета за дейността членовете на УС на НСОРБ приеха и програмата за 

управление за периода 2022 – 2025 г. и единодушно потвърдиха положителната си оценка за 

работата на изпълнителния директор Силвия Георгиева. Нейният първи мандат начело на 

организацията бе определен като изключително успешен и УС прие с положителна оценка 

работата на изпълнителния директор на НСОРБ през мандат 2018 – 2021 и реши да удължи 

договора за управление за още 4 години. 

ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕНОСТТА НА НСОРБ 

Изграждане на нова IT архитектура на НСОРБ 

През 2021 г. беше направена беше пълна реорганизация на вътрешните информационни 

системи и ресурси и беше създадена сигурна електронна среда за работа в споделено 

пространство и от разстояние. Тези промени в ИТ инфраструктурата на организацията бяха 
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ключов фактор за безпроблемна работа от разстояние в условията на продължаващата и през 

2021 г. пандемия. 

Разработване и въвеждане на система на НСОРБ за дистанционно гласуване, приложима за 

заседанията на ОС, УС и КС 

В началото на м. ноември, екипът на НСОРБ проведе срещи с фирмите Риск Електроникс, 

Софтинтелект и Контракс, които предлагат онлайн решения за легитимни заседания. На тези 

срещи беше показано как действат системите и как биха могли да се трансформират за целите 

на организацията. Стигна се до решението да се поискат оферти от фирмите за разработка на 

система, предназначена изцяло за нашите нужди. Предстои представяне на параметрите от 

наша страна, разработване, договаряне на условия и съответните последващи действия за 

разработване на сигурна и функционална система, която да използваме при провеждане на 

заседанията на нашите органи – Общо събрание, Управителен съвет и Контролен съвет. 

Разработване на нова институционална платформа www.namrb.org 

Платформата е в процес на разработка. Първият етап, който включва разработване на нова 

интернет страница с нов дизайн и функционалности е в напреднал етап. Предстои 

разработването на интерактивна карта на общините, платформа за онлайн проучвания и събития 

и  електронен бюлетин. 

Текущи ремонти в сградата на НСОРБ в София 

През 2021 г. в сградата на НСОРБ в гр. София се извършват текущи интервенции с цел 

подобряване на условията за работа: обновяване на информационни системи и компютърни 

конфигурации, обновяване на активи под прага на същественост (бюра, щори, офис 

обзавеждане и др.) 

Поради бавните съгласувателни процедури все още офисът се отоплява с нафта.  

През 2020 година  НСОРБ заяви своя интерес за присъединяване към топлопреносната мрежа на 

„Топлофикация София“ ЕАД. След издадено предварително съгласувателно становище от 

„Топлофикация София“ ЕАД, сдружението стартира процедура за присъединяване сградата на 

НСОРБ към мрежа на  „Топлофикация София“ ЕАД. Инженерен експерт в тази сфера изработи 

инвестиционен проект. Във връзка с действащото законодателство и съществуващите 

нормативни наредби инвестиционния проект бе внесен за съгласуване в над 14 инстанции, 

които дадоха положителен отговор. На 14.01.2022 г. Район Слатина издаде разрешение за 

строеж. Предстои обособяване на абонатна  станция в сградата на НСОРБ и стартиране на 

изграждането на присъединителното трасе за  включването в топлопреносната мрежа.  

Надяваме се, че през пролетта на 2022 г. ще се реализира дългоочакваното включване към 

централно парно отопление на „Топлофикация“ София. 

Изграждане/закупуване на нова сграда на НСОРБ в София 

Задачата за осигуряване на по-големи офис площи за екипа на НСОРБ продължава да бъде 

актуална. В настоящата сграда в София с обща квадратура 824 кв.м. вече са уплътнени всички 

работни пространства. 

http://www.namrb.org/
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Въпреки множеството проведени срещи със Столична община, за съжаление, не бяха 

идентифицирани парцели частна общинска собственост с необходимата квадратура за 

изграждане на инвестицията „Национален общински комплекс“. 

В началото на 2021 г. НСОРБ погаси изцяло изтегления през 2007 г. кредит за закупуване на офис 

сградата в гр. София. 

През 2022 г. една от приоритетните задачи ще е проучване и закупуване на подходящ  нов офис 

на НСОРБ. 

Поддържане на постоянни контакти и взаимодействие с донорски организации, 

рекламодатели и спонсори 

През юли 2021 г. изпълнителният директор утвърди нова тарифа за рекламни публикации в 

комуникационните канали на НСОРБ. 

Продължи и традицията за взаимодействие на НСОРБ със спонсори, които подпомогнаха 

провеждането на най-големия форум – Годишната среща на местните власти. 

Приходите от спонсорство и реклама за 2021 г. са в размер на 25 695 лева, като над 90% от тях са 

свързани с участието на фирми по време на Годишната среща на местните власти. 

През 2021 година Агенция „Митници“ направи голямо дарение от 640 броя компютърни 

конфигурации на общо 84 общини. Те заявиха своето желание в следствие на изпратено от 

НСОРБ писмо до общини с по-ограничени финансови възможности, като основен критерии бе 

да разполагат с бюджет под 10 млн.лв.  

Дарените компютърни системи бяха предназначени за използване в общинската 

администрация, в общински училища и детски градини и др.  

В НСОРБ и Агенция „Митници“ постъпиха множество благодарствени писма от общините за 

оказаната подкрепа.  

 

НСОРБ - УСТОЙЧИВА, ПРОЗРАЧНА И ОТГОВОРНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

Разработване на ръководство за по-устойчива и по-екологична организация 

Разработването на „зелено“ ръководство на хартия бе предходено от реални действия в посока 

на опазване на околната среда: 

• В офиса на НСОРБ бяха поставени съдове за разделно събиране на опаковки от пластмаса 

и хартия. 

• Документооборотът на организацията минава изцяло по електронен път, включително 

до крайният адресат чрез системата Среда за електронен обмен на съобщения (СЕОС). 

• Провеждане на повече дистанционни заседания и срещи, което спестява време, средства 

и е по-екологично. (без хартия, гориво за транспорт и т.н.) 

Ръководството за по-устойчива и по-екологична организация, което ще бъде разработено през 

2022 г. ще представи поетапните действия на организацията, както следва: 
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• Обновяване на автомобилния парк чрез замяна на част от наличните автомобили с 

хибридни/електрически. 

• Намаляване на командировките и провеждане на предимно дистанционни/хибридни 

събития. 

• Преминаване към по-екологично отопление в сградите собственост на НСОРБ. 

• Регламентиране на правила за „безхартиена“ работа на екипа на НСОРБ 

• Регламентиране на правила при провеждането на присъствени събития по отношение 

хотели и кетъринг. 

Други задачи, извън Програмата 

 Посредничество между Информационно обслужване АД и общините за осигуряване на 

достъп на длъжностни лица от общините до Информационна система Регистър на 

поставените под карантина лица COVID-19; 

 Подготовка на Правилник за вътрешния трудов ред и актуализиране на вътрешните 

документи, свързани със ЗМИП и личните данни; 

 Създаване на ред и издаване на квалифицирани електронни подписи на служителите на 

НСОРБ; 

 Провеждане на обществени поръчки чрез системата ЦАИС. 

 

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА НСОРБ 

На своето заседание на 22 октомври 2021, Управителния съвет на Сдружението одобри 

Стажантската програма на НСОРБ за 2022 година, която е част от Програмата за партньорство с 

висшите училища. Основната й цел е привличане на повече млади хора към работа в публичната 

сфера, чрез провеждане на публични лекции, семинари, осигуряване на стажантски места в 

общините и възможности за последващо кариерно развитие.  

Програмата се стреми към обогатяване познанията на студентите за местното самоуправление 

и работата в реална среда, както и подпомогне дейността на общинските екипи чрез изпълнение 

на технически, административни и експертни задачи. 

Стажантската програма на НСОРБ предлага посредничество за студенти трети и четвърти курс 

бакалаври, магистри и специализанти в три вида стаж: 

• Стаж в община, по заявка на общината и чрез посредничеството на НСОРБ. 

• Стаж в офиса на НСОРБ и в хотел „Гергини“, общ. Габрово; 

• Онлайн стаж „При нас у вас“– предназначен за подготовката на проекти не изискващи 

физическо присъствие. Прилагат се и при обявяването на извънредно положение, карантина и 

т.н. 

И трите вида стаж се провеждат в две кампании по три месеца: 
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• пролетен стаж от м. февруари до м. април;   

• летен стаж от м. юни до м. август; 

• друг период по договаряне между страните.  

Стажовете са обявени като неплатени, като част от общините заявили желание да се включат в 

програмата са посочили, че имат възможност да осигурят на стажантите си квартира. Липсата на 

поощряващо заплащане намалява мотивацията на студентите, но засилва търсенето на 

специалисти по регионален принцип, което е и част от идеята на Стажантската програма за 

повишаване качеството на местните кадри.  

Поради широкообхватната си дейност стажът в НСОРБ и общините е подходящ за студенти от 

много и различни специалности: 

•  Публична администрация 

•  Финанси 

•  Социална работа 

•  Здравен мениджмънт 

•  Здравни грижи 

•  Устройство на територията 

•  ПР и комуникации 

•  Екология 

•  Право 

•  Европейски фондове, програми и проекти 

•  Международни отношения 

•  Стопанско управление 

•  Туризъм 

•  Други 

От заявленията на общините към края на 2021 година става ясно, че най-голям недостиг на кадри 

има в направленията: Архитектура, Урбанизъм, Геодезия, Строителство, Ландшафтна 

архитектура, следвани от специалностите по Право, Финанси и Връзки с обществеността. Поради 

тази причина Програмата е насочена към подкрепа на общинските администрации и 

осигуряване на стаж на студентите в родните им места/общини, като възможност за 

преодоляване на регионалните дисбаланси в наличието на специфични професионални кадри. 

Първата кампания за включване в Стажантска програма на НСОРБ през 2022 година стартира на 

11 декември, като до края на годината в Сдружението постъпиха заявления от:   
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• 7 общини и един столичен район със заявени общо над 40 стажантски места, като в 

първите седмици са осигурени две стажантски места;   

• Софийски университет „Свети Климент Охридски“, катедра „Публична администрация“ 

са заявени 5 студенти за осигуряване на стаж в администрацията на НСОРБ; 

• Икономически университет – Варна, катедра  “Международни икономически 

отношения“ със заявени 3 студенти за осигуряване на стаж. Предвид пандемичната обстановка 

студентите на ИУ-Варна пожелаха да осъществят тримесечен онлайн стаж, като един студент е 

приет в общинска администрация Варна и един в международния отдел на НСОРБ. 

През 2022 година дейностите по Стажантската програма продължават, като една от главните 

задачи пред развитието й е привличане вниманието на студентите за припознаването на 

общините като надежден партньор и привлекателно място за старт на кариера и възможна 

бъдеща реализация.  

В тази връзка екипът на Сдружението ще разчита на подкрепата на общините и включването им 

в процеса по информиране и идентифициране на местни студенти и включването им в работата 

и живота на общините. 

 

Всичко по СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА на НСОРБ, прочетете на: 

Интернет страница на НСОРБ:  https://www.namrb.org/stazantska-programa   

Пълната версия на програмата можете да изтеглите от следния линк 

https://www.namrb.org/uploads/tinymceup/files/2021/STAZHOVE/1-

Stazhantska%20programa%20NSORB%202022%20L.pdf  

Образец на Заявление за включване в Програмата можете да изтеглите от следния линк: 

https://www.namrb.org/obrazci-na-dokumenti-i-formuliari   

 Информационна Брошура #МогаПовечеЗнамПовече можете да изтеглите от следния 

линк: 

https://www.namrb.org/uploads/tinymceup/files/2021/STAZHOVE/Informacionna%20bro

shura.pdf  

   

 

ПРОЕКТИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ НСОРБ 

През 2021 година НСОРБ работи по изпълнението на 6 проекта, от чиито резултати пряко се 

възползват общините. 

Сдружението е конкретен бенефициент по ОП „Добро управление” по 2 големи проекта, 

свързани с осигуряване на подкрепа за общините при изпълнение на проекти по ЕСИФ и 

разширяване капацитета на общинските служители чрез провеждане на обучения. Изпълнява се 

и проект по Финансовия механизъм на ЕИП, насочен към разработването на модели за развитие, 

основано на местния потенциал и неизползвани ресурси. Другите 3 проекта са в партньорство с 

https://www.namrb.org/stazantska-programa
https://www.namrb.org/uploads/tinymceup/files/2021/STAZHOVE/1-Stazhantska%20programa%20NSORB%202022%20L.pdf
https://www.namrb.org/uploads/tinymceup/files/2021/STAZHOVE/1-Stazhantska%20programa%20NSORB%202022%20L.pdf
https://www.namrb.org/obrazci-na-dokumenti-i-formuliari
https://www.namrb.org/uploads/tinymceup/files/2021/STAZHOVE/Informacionna%20broshura.pdf
https://www.namrb.org/uploads/tinymceup/files/2021/STAZHOVE/Informacionna%20broshura.pdf
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общини и/или международни организации. Финансирането на дейностите по изпълняваните от 

Сдружението проекти през 2021 г. възлиза на 2 835 652 лева. От бюджета на проектите се 

покриват около 36% от разходите за възнаграждения на експертите от екипа на НСОРБ. 

Администрирането на проектите е възложено на заместник-изпълнителния директор и 

създаденото към него целево звено, а съдържателното им обезпечаване се осъществява от 

външни изпълнители и съответните експерти на НСОРБ. 

Подробна информация за проектите на НСОРБ е представена в Приложение № 1. 

______________________________________________________________________________ 

 

ИНИЦИАТИВИ, ПОСВЕТЕНИ НА 25 ГОДИШНИНАТА НА НСОРБ 

 Табели за административните сгради на общините 

НСОРБ изработи за всички 265 членуващи общини, индивидуални месингови табели, които 

изпрати в знак на признателност за оказаната подкрепа през изминалите години към 

организацията. 

 Издание на български език на книгата „Ако кметовете управляваха света“ 

Книгата беше издадена в началото на 2021 г. Беше планирано да бъде представена на шест места 

в страната. За съжаление, пандемията осуети тези планове и книгата беше представена само в 

Югозападния район. 

Книгата беше предоставена на всички 265 кметове на общини. 

Книгата ще бъде предоставена и на народните представители от новоизбраното 47-мо Народно 

събрание. 

 Церемония по връчване на юбилейни награди 

На 11 декември 2021 г. се проведе официална церемония, на която бяха връчени 94 юбилейни 

награди на НСОРБ в следните категории. 

 Отличие „Цялостен принос за развитието на НСОРБ“ за председателите на 

Управителните и Контролни съвети на НСОРБ, дългогодишните членове на ръководните 

и контролни органи и на кметове на общини и кметства и председатели на общински 

съвети с над 4 мандата; 

 Отличие „Подкрепа за развитието на НСОРБ“ за партньорски организации, подкрепили 

институционалното развитие на НСОРБ през годините. 

Специален гост на събитието беше президентът на Република България Румен Радев, който 

удостои НСОРБ с Почетен знак на държавния глава по повод годишнината.  

Камерният ансамбъл „Софийски солисти“, който отбелязва 60 години от своето създаване, бе 

отличен с паметен знак на Националното сдружение на общините в Република България. 

Виртуозните музиканти бяха част от тържествената церемония по случай 25-тата годишнина от 

учредяването на Сдружението. 
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ДЕЙНОСТ НА НСОРБ - АКТИВ ЕООД 

Дейността на търговското дружество, собственост на НСОРБ, с предмет на дейност предоставяне 

на компетентни и навременни услуги на общините, е ориентирана към организиране и 

провеждане на Националните експертни срещи и форуми на Сдружението; на обучения и 

семинари по актуални за общините теми; подготовка и управление на проекти; предоставяне на 

консултантски услуги и туроператорска дейност.  

Продължилите и през 2021 г. противоепидемични мерки наложиха промени в технологията на 

работа и в изцяло дистанционен или хибриден формат бяха организирани и проведени част от 

предвидените в събитийния календар форуми. По-важните резултати от работата на екипа на 

дружеството са:  

 Национална среща на финансистите от общините  

Най-дългогодишният експертен форум се проведе на 17 и 18 юни в к.к. „Пампорово“. Домакин 

на Срещата бяха общините Смолян и Чепеларе и в него се включиха близо 220 участника 

присъствено и 60 участника дистанционно. Освен паралелните работни групи, в които се 

дискутираха въпроси и казуси, свързани със спецификата на работа на всяка от тях (счетоводство, 

местни данъци и такси, финансово управление, вътрешен одит и СФУК), в рамките на пленарните 

сесии, с активното участие на членовете на УС на НСОРБ – Златко Живков, кмет на община 

Монтана; Владимир Георгиев, кмет на община Самоков, бяха обсъдени темите свързани с 

финансовата децентрализация на общините и прилаганите изравнителни механизми, посоките 

за развитие на местните финанси с хоризонт 2030 година; възможностите за финансиране от ЕС 

през програмен период 2021-2027 г., както и процеса на дигитализация на вътрешно-

административните процеси в общините. В допълнение, участниците имаха възможност да се 

запознаят с природните и културно-исторически забележителности в района. 

                                              

 

 Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от 

общините 

Форумът се проведе в хибриден формат на 15 и 16 юли с домакин община Правец и в него се 

включиха над 90 участника от цялата страна. В програмата на събитието участие взеха 

министърът на регионалното развитие и благоустройството с целия си политически кабинет и 

заместник-министрите; началника на ДНСК и представите на АГКК. В рамките на срещата бяха 

сключени Меморандуми за сътрудничество между НСОРБ и Камарата на архитектите в България 

(КАБ); НСОРБ и Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК) и  
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НСОРБ и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП). В церемонията по 

подписването участваха Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ, кмет на община Велико 

Търново и арх. Владимир Милков, председател на УС на КАБ; инж. Атанас Ангелов, председател 

на УС на БААИК и инж. Марин Гергов, Председател на УС на КИИП.   По традиция в срещата като 

партньори се включиха фирми, предлагащи стоки и услуги свързани с дейността на общините.  

              

 Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините  

Срещата се проведе на 22 и 23 юли в к. к. „Албена“ и в нея се включиха близо 120 общински 

експерти, като 1/3 от тях дистанционно. Активно участие във форума взе г-жа Надя Клисурска, 

заместник-министър на труда и социалната политика, заедно с екип от експерти от МТСП. В 

дискусиите участие взеха и представители на АСП и АКСУ. Основните акценти в програмата бяха 

свързани с приемането на картата на социалните услуги; практическото прилагане на новото 

социално законодателство и подзаконовата нормативна уредба; организацията на услугите и 

финансирането им през 2022 година. Обсъдени също та бяха политиките за ранно детско 

развитие и проекта за Рамка за качество на образованието и грижата в ранна детска възраст, 

както и изготвеният от НСОРБ анализ на детското и училищното здравеопазване.  

          

 

 Търговско изложение „Общинско ЕКСПО“  

Проведе се в рамките на Годишната среща на местните власти от 19 до 21 септември в к. к. 

„Албена“. В изложението участваха 36 български фирми или представители на международни 

компании, както и общините Варна, Габрово, Ловеч, Пазарджик, Пловдив и Русе. На откритите 

изложбени площи и щандове бяха представени разнообразни стоки, продукти и услуги от 

интерес за общините, а традиционната обиколка на всички изложители, след официалното 

откриване на изложението, от страна на председателя на УС на НСОРБ – Даниел Панов и 

заместник-председателите – Донка Михайлова, Иво Димов и Хасан Азис затвърди установените 

през годините трайни партньорства и постави основа за създаването на добро сътрудничество с 

новите фирми-изложители.  
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 Националната среща на общинските предприятия и търговски дружества  

Събитието се проведе в средата на декември, с любезното домакинство на община Пловдив. 

Присъствено и дистанционно се включиха близо участника – ръководители на общински 

предприятия, управители на търговски дружества, експерти от общинските администрации и 

общински съветници. В рамките на форума беше обсъдена тенденцията през последните години 

общините да връщат при себе си по-голямата част от публичните услуги, които предоставят; 

различните общински практики за възлагане изпълнението на дейности на предприятия или 

дружества, както и значението на рекламата и публичността за общинските стопански субекти. 

Участниците имаха възможност също така да разгледат и да се запознаят с конкретни услуги и 

продукти в подкрепа на тяхната дейност, представени от партньорите на Срещата – техника за 

сметосъбиране, сметоизвозване и снегопочистване; пътна сигнализация и маркировка, улично 

и сградно осветление и др. 

                                       

Съобразявайки се с моментите на значително влошаване на епидемичната обстановка в 

страната и отчитайки степента и важността на промените в законодателството и 

напредъка в подготовката на програмен период 2021-2027 г. беше отложено провеждането 

на следните национални срещи: на експертите по образование, на секретарите на общини 

и на експертите по програми и проекти.  

 

 Обучения и семинари 

През 2021 г. НСОРБ-Актив организира и проведе в дистанционен формат следните обучения:  

• „Подготовка на общинските бюджети`2021 година“ на 20 януари. В обучението се 

включиха близо 130 участника от 95 общини.  

• Годишно счетоводно и данъчно приключване в бюджетните организации за 

счетоводители и финансисти от общините и от второстепенните разпоредители с бюджетни 

кредити.  
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• Дискусионен форум през март с представители на ЦИК, АМС и главния държавен здравен 

инспектор „Ангажименти и отговорности на общините по организационно-техническата 

подготовка на изборите за народно събрание“. 

• Семинар на тема „Въвеждане и подобряване качеството на Плановете за устойчива 

градска мобилност“  

• Обучение „Актуални промени в нормативната уредба за държавната служба“ 

• Дискусионен форум „Повишаване на административния капацитет на общините за 

управление на капиталовите разходи“ 

• Обучение „Практически и правни проблеми при възлагане на обществените поръчки. 

Работа с ЦАИС „ЕОП“. 

 

 Консултантски услуги и проекти: 

• Дружеството приключи изпълнението на договор с община Шумен за подготовка на 

цялата документация на проектни предложения „Частична рехабилитация и ремонт на 

Общински младежки дом – гр. Шумен, включително подобряване на енергийната ефективност, 

достъпна и безопасна среда“, включени в дейност „Културна инфраструктура“ на ИП на община 

Шумен за изпълнение на ИПГВР и съдействие при осъществяване на комуникацията с РФГР и УО 

на ОПРР 2014-2020 г. във връзка с процеса на оценяване на тяхното оценяване и одобряване; 

• През 2021 г. НСОРБ-Актив изпълни договор с община Стражица за актуализиране на 

система за финансово управление и контрол, съгласно изискванията на Закона за финансовото 

управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС); 

• Изготвени и одобрени от общинските съвети са плановете за интегрирано развитие на 

община Казанлък и община Търговище и продължава работата по ПИРО на община 

Димитровград и община Разлог.  

• Продължават ангажиментите на дружеството и работата с Асоциираните членове 

(общински търговски дружества) на НСОРБ 

За справяне с последиците от COVID пандемията, НСОРБ-Актив кандидатства и беше одобрено 

за финансиране по процедура на ОПИК BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с 

оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-

19“, с което частично успя да компенсира спада в приходите си за 2021 г. 

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ – (хотел „Гергини“) 

Ограниченията върху придвижването и рестрикциите при провеждане на конферентни прояви и 

туристически пътувания през 2021 г. оказаха неблагоприятно въздействие върху работата на 

хотел „Гергини“. Преминаването на учениците към дистанционна форма на обучение стесниха 

предлагането на туристически услуги. 
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Към настоящия момент в хотела работят 4 човека – трима на 8-часов трудов договори един - на 

4 часа, които поемат поддръжката на цялата база, както и прилежащата към нея паркова част. 

Политиката на хотела е да се работи на този етап само с организирани мероприятия и групи, 

предвид ограничения персонал, високите цени за отопление, електроенергия, хранителни 

продукти и скъпите консумативи.   

През 2021 г. в хотел „Гергини“ са реализирани 634 нощувки при общ брой настанени гости – 361, 

както следва: 

• детски и ученически групи – 222 нощувки с 193 настанени гости; 

• обществени организации и фирми – 204 нощувки с 111 настанени гости; 

• читалища и общини – 59 нощувки с 36 настанени гости;  

• участници по Проект „Еразъм+“ – 149 нощувки с 21 настанени гости; 

Броят на реализираните нощувки чрез ТО агенции са 211 при настанени 182 гости. 

 Заявката за 2022 г. е обнадеждаваща. В момента се водят разговори за три участия по 

Проект „Еразъм+“ за около 400 нощувки. Започват запитвания за организиране на зелени 

училища.  

 

12. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА 2022Г. 

 

Предизвикателствата на пандемията затвърдиха необходимостта от промяна в модела на 

работата на общинските администрации по отношение на предоставянето на услуги в 

електронна среда, особено във връзка с опазването на здравето и безопасността на 

населението. Пандемията и социалната дистанция  наложиха изисквания към администрациите 

да предоставят електронен достъп до информацията, както и да приведат собствените си 

уебсайтове в съответствие с изискванията за откритост, прозрачност и достъпност. 

Въпреки добрите практики и подходи които прилагат общините, все още голяма част от 

гражданите не се възползват от дистанционната комуникация с администрацията, а предпочитат 

прекия контакт със служителите и посещение на място. Много са причините за този феномен и 

един от приоритетите на НСОРБ ще бъде със собствени усилия и капацитет да продължи да 

популяризира разнообразието от различните канали за комуникация на общините с гражданите 

отговарящи на съвременните изисквания за административно обслужване и нови технологии. 

За улеснение на общинските администрации НСОРБ изследва законодателството, както и 

добрите практики и подготви консултативен материал на тема „Административното обслужване 

в контекста на непрекъснати нормативни промени и пандемия, ориентирано към потребителя“, 

който предстои да бъде разпространен. 

Активната подкрепа на НСОРБ за общините продължава чрез проекти по ОП „Добро управление“ 

за обучения на администрацията.  
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В областта на устройството на територията основните предизвикателства са свързани с 

предстоящите законови промени: 

 Приемане на изменения в ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба с цел намаляване на 

административната тежест както за гражданите и бизнеса, така и за общините; 

 Изменение в Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти – облекчени изисквания за разрешаване на строителството на 

5-та категория строежи; 

 Създаване на Наредба за условията и реда за определяне на местата за временно 

разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона „А“ и в зона „Б“ извън територията 

на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги, използвайки 

резултатите от проведено от НСОРБ проучване за такъв вид регламенти на териториите 

на държавите, членове на НАЛАС; 

 Създаване на Наредба, с която се определят общите правила за организацията на 

административното обслужване по ЗУТ и утвърждават образци на документи за всички 

административни услуги, извършвани при условията и по реда на този закон. – 

потвърдено участие на експерти от НСОРБ в работната група по изготвянето на проект на 

Наредба. 

Предстои проектите, част от Плана на възстановяване и устойчивост за „Единна информационна 

система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на 

строителството“ и „Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното 

моделиране (СИМ/BIM) в инвестиционното проектиране и строителството като основа за 

цифрова реформа на строителния сектор в България“ да бъдат одобрени и да стартира тяхното 

изпълнение. 

Работата по уточняване на параметрите на системата и подхода за въвеждане на СИМ са вече в 

ход - в рамките на създадените към МРРБ междуведомствена работна група за изработване на 

Пътна карта и Техническо задание за изграждане на Единната електронна система и 

Националната работна група за въвеждане на строително-информационното моделиране за 

целия жизнен цикъл на строежите. И във двете групи НСОРБ е представено от експерт от екипа 

на Сдружението и специалисти в областта от общините. Позицията, която отстояваме е, че е 

необходимо широко представяне на съдържанието на СИМ с демонстрационни модели, 

провеждане на обучения, както и последващо осигуряване на необходимите средства от 

държавата за закупуване на техническо оборудване, всички необходими програми, както и за 

обучението на всички служители от общинските администрации за използването им. 

Приоритетни задачи в работата на общините в сектора за 2022 г. : 

• Обезпечаване на цялата територия на страната с общи устройствени планове на 

общините; 

• Участие в разработването на механизми за изпълнението на заложените проекти в ПРР 

и ПВУ; 
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• Изготвянето на ясни правила и ред в Наредбата по чл. 2а ЗУТ и в Наредбата за т.нар „диво 

къмпингуване“. 

В сферата на опазването на околната среда приоритетни задачи в работата на общините в 

сектора за 2022 г. са ориентирани в няколко аспекта: 

В сферата на чистотата на атмосферния въздух: 

• Въвеждане на нов екологосъобразен подход за условията и реда за отпускане на 

целевата социална помощ за отопление, както и обвързването му с европейската и национална 

финансова подкрепа в сектора; 

• Създаване на механизми за гарантиране качеството на дървесината, които се пускат на 

пазар и се ползва за отопление. 

• Актуализиране на мерките и подкрепата към общините за постигане на качество на 

атмосферния въздух и избягването на нови наказателни процедури. 

В сферата на управлението на отпадъците: 

• Промени в Закона управление на отпадъците (ЗУО), целящи:  

- подобряване на взаимодействието на общините с организациите по оползотворяване на 

масово разпространени отпадъци и прилагане в пълнота на принципа за „разширената 

отговорност на производителя“; 

- въвеждане на мерки за подобряване на ефективността на разделното събиране и 

постигане на целите за рециклиране на битови отпадъци съобразявайки се с местните 

особености; 

- подобряване на информационните системи за докладване на количествата отпадъци с 

цел  спазване на срокове за издаване на заповеди за определяне на общините 

постигнали целите си по чл. 31, ал. 1 от ЗУО.  

• Законодателно уреждане на възможността за по-голяма гъвкавост и оперативност при 

ползването от общините на отчисленията и обезпеченията по чл. 60 и чл.64 ЗУО за 2021 г. и 2022 

г.  

• Навременно разработване на алтернативните методи за определяне на такса битови 

отпадъци, приближаваща се възможно най-близко до определяне на база изхвърляно 

количество отпадъци. -2023 т. 

В сферата на управлението на водите: 

• Приключване на реформата във ВиК сектора, отчитаща правото на различни форми на 

собственост и управление на ВиК активите, както и въвеждане на диференциация на цената на 

предоставените ВиК услуги. 

• Намиране на допълнителен ресурс за инвестиции във водна инфраструктура на 

общините, които не са консолидирани и съответно са изключени от европейска подкрепа. 
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Координация и подкрепа на общините при прилагането на националните документи за 

кръговата икономика и Европейска зелена сделка в България; 

В областта на политиките в здравеопазването НСОРБ ще продължи да работи за: 

• Гарантиране на бюджета на лечебните заведения до края на извънредната епидемечна 

обстановка; 

• Осигуряване на финансиране от републиканския бюджет за компенсиране на разходите 

за ел.енергия и газ за общинските лечебни заведения. 

• Увеличаване на средствата за болниците в отдалечени/труднодостъпни  райони през 

2022. 

• Въвеждане на нови и допълващи стандарти във функция “Здравеопазване”. 

• Промяна в наредбите уреждащи детско и училищно здравеопазване. 

В областта на политиките в културната сфера приоритетите на НСОРБ са фокусирани върху: 

• Необходимост от обвързване на качеството на работа на музеите, галериите и 

библиотеките с размера на държавна подкрепа. НСОРБ предлага нарастващият ресурс да бъде 

обвързан с реализирането на основни приоритети от културната политика, с обективна оценка 

за състоянието на културните институти и техния потенциал и активност; 

• Постепенно нарастване на средствата за култура от държавния бюджет; 

• Спешна необходимост от осигуряване на средства за дигитализацията на архивите и 

музейните колекции; 

• Намиране на трайни решения на  проблемите в работата на местните администрации с 

НИНКН; 

• Финансиране по стандартите за делегирани от държавата дейности да се предоставя на 

всички културни институти, а не само на тези с регионално значение, тъй като културните 

институти изпълняват едни и същи функции по опазване и експониране на културно-

историческото наследство, а държавата финансира само част от тях, при това по не особено ясни 

и прозрачни критерии; 

• Насочване на целеви средства от държавния бюджет към обогатяване фондовете на 

музеи и галерии; 

• Въвеждане на стандарт за открити музейни площи, като елемент от финансовото 

обвързване на предложените промени в ЗКН по отношение на археологическите резервати; 

• Създаване на съвременен механизъм за финансиране на читалищата, който да включва 

и възможности за контрол и оценка на дейността им, за обвързване на предоставените средства 

с реална активност за обогатяване на културната среда. НСОРБ изрази готовност за работа по нов 

съвременен закон за читалищата; 

• Разширяване на механизма за управление на културните дейности чрез програми за 

култура на местно ниво; 
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През 2022 г. НСОРБ ще подкрепи Българското председателство на Централноевропейската 

инициатива, като организира съвместно с изпълнителната власт събитие, посветено на 

приоритета за местното самоуправление.  

Планирани са и редица други посещения и събития, които ще бъдат реализирани в зависимост 

от санитарната ситуация. 

 

____________________________________________________________________________ 

 Приложение 1 

Институционални проекти на НСОРБ, изпълнявани през 2021 г. 

 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP“ 

Финансиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено 

включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014 – 2021 г. 

Период на изпълнение: 26.06.2019 г. – 31.12.2023 г. 

Основни дейности в проекта: 

Проучване на успешни практики от България и Норвегия по използване на местния потенциал и 

ресурси за стимулиране на икономическото развитие и заетостта; Избор на 10 пилотни общини 

(или групи  от общини) въз основа на конкурентна процедура; Подготовка на 10 стратегии за 

ефективно местно развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в 

партньорство с местната общност, НПО и бизнеса и подготовка на бизнес планове за прилагане 

на стратегиите;  Подкрепа за общините, НПО и бизнеса по подготовката на проектни 

предложения за финансиране по Малката грантова схема; Извеждане на примерни модели за 

развитие чрез активизиране на местните ресурси, популяризиране на моделите и подкрепа за 

техния трансфер в други общини. 

Изпълнени дейности през 2021 г. и резултати до момента: 

Проектът, по който НСОРБ работи съвместно с Норвежката асоциация на местните власти има за 

цел да насочи вниманието на общините към реалистична оценка на местните дадености и да 

помогне разгръщането на потенциала им за социално-икономическо развитие. 

В рамките на 2021 г. по проекта бяха разработени стратегиите и бизнес планове за ефективно 

местно развитие на десетте пилотни общини, както и на пет типови модела за развитие чрез 

активизиране на местните ресурси, които ще бъдат на разположение за ползване от всички 

общини.  
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Община Акцент на представената стратегия 

 Брезово 

Развитие на устойчив модел на кръгова икономика в община Брезово чрез 

интегрирани инвестиции в производство, преработката, маркетинг и техническа 

подкрепа местни земеделски продукти, в т.ч. био и еко- продукти. Затвореният 

цикъл ще се осъществи съвместно от местните власти, земеделските 

производители, преработвателен бизнес и научни звена от областта.   

 Белица 

Изграждане на предприемачески потенциал и умения за оползотворяване на 

местните ресурси, в т.ч. чрез създаване на предприятие за занаятчийски 

продукти и сувенири, малка туристическа съпътстваща инфраструктура и други, 

свързани с местната икономика (туризъм, дърводобив, земеделие и 

тъкачество). Ще се осъществява съвместно от местните власти, културните 

институции, управлението на природен парк "Рила", местния  бизнес в областта 

на туризма и дървопреработката. 

 Елена 

Насърчаване на производство на специфични продукти от местното 

животновъдство, съчетано с насърчаване и разнообразяване на съпътстващите 

услуги в сферата на туризма и културното развитие. Предвиждат се интегрирани 

действия на община, професионалните училища, културните институции и 

сдруженията на земеделските производители, обединени в изграждане на 

център в подкрепа на стартиращия бизнес и подобряване уменията на 

производители и служители в ключовите местни отрасли. 

 Иваново 

Развитие на специфични местни забележителности и продукти чрез инвестиции 

във възстановяване и модернизиране на съпътстващата туристическа и пазарна 

инфраструктура, в производството и преработвателна база, както и провеждане 

на агресивна маркетингова кампания, в т.ч. и регистриране на търговски марки. 

Планира се интензивно сътрудничество между общината, съюзите на 

производители, преработватели и търговци. 

 Момчилград 

Създаване на модерна пазарна инфраструктура в подкрепа на фермерите и 

изграждане на собствен туристически продукт въз основа на уникалните местни 

забележителности, в т.ч. от такива от национално и световно значение. Това ще 

бъде съпроводено от насърчаване на местните животновъди и обвързване на 

производството с туристическото потребление. Съвместно ще работят община, 

къщи за гости, животновъди и МИГ "Момчилград-Крумовград" 

 Банско 

Изграждане на целогодишна дестинация чрез интегрирани инвестиции в 

културно-фестивален и спортно-рехабилитационен туризъм. Предвижда се 

създаване на Музей на планината и работилница за местни занаяти, както и 

изграждане на общински спортно-рехабилитационен център. Партньори ще са  

община, местните музеи, читалищата и културните институции, и спортни 

клубове.  
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Община Акцент на представената стратегия 

 Лясковец 

Активизиране на местния потенциал чрез интерактивни инвестиции в 

уникалните музеи на лозарството и гурбетчийското градинарство. Изграждане 

на дегустационни зали и работилници, обособяване на туристически център към 

местните поклоннически забележителности, създаване на местни туристически 

пакети и бранд. Партньорството е между община, МИГ „Лясковец-Стражица“, 

културните институции, собственици на музейните експозиции и хотелиерите. 

 Левски 

Постигане на икономически растеж чрез инвестиции в пазарната и фермерска 

инфраструктура, в т.ч. в мобилни съоръжения в помощ на стопаните от 

чувствителните земеделски сектори, интензифициране на  земеделско 

производство, преработка и търговия, разнообразяване на местния 

туристически продукт. Партньори ще са местната власт, производители, бизнес 

и МИГ. 

 Вълчи дол 

Разнообразяване и разширяване на туристическия продукт в общината чрез 

изграждане на комплекс от обекти за спорт, отдих и целогодишен туризъм, 

изграждане на център за хипотерапия и обучение на деца със специални 

образователни нужди. Партньорите включват община, ловно-рибарско 

дружество, социални НПО и бизнес. 

 Димитровград 

Развитие на балнеологията и рехабилитацията, и в допълнение на спортно-

рекреативния и културен туризъм в гр. Меричлери чрез оползотворяване на 

находищата на минерална вода и подпомагане на местните занаятчийски 

традиции, в т.ч. чрез изграждане на общински комплекс и съпътстващи 

мероприятия в сферата на културата, местното производство на земеделски и 

занаятчийски продукти. Партньори са местната власт, производители и културни 

институции.  

 

Дейности, заложени за изпълнение през 2022 г.: 

Въз основа на разработените стратегии за местно развитие и бизнес планове през 2022 г. 10-те 

общини ще могат да кандидатстват за финансиране по малката грантова схема на Програма 

„Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. 

Основните дейностите на НСОРБ ще бъдат свързани с подкрепа на пилотните общини за успешна 

подготовка и реализация на проектите им, както и с популяризиране на типовите модели и 

насърчаване прилагането им от други общини. Ще се организират и проведат учебните 

посещения в Кралство Норвегия с цел запознаване с добрите практики на норвежките партньори 

по проект "ГАЛОП". 

Проект „ПРОГРЕС - Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за 

европейско сближаване“. 

Финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд; 
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Период на изпълнение: 01.02.2017 г. – 31.12.2022 г. 

Основни дейности в проекта: 

Осигуряване на специфична подкрепа за общините при подготовката и изпълнението на 

проекти, съфинансирани от ЕСИФ; Организиране и провеждане на форуми за обсъждане и 

формиране на общи позиции на общините във връзка с подготовката, управлението и 

изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕСИФ; Изготвяне на наръчници по специфични 

теми, свързани с подготовката и изпълнението на общински проекти, съфинансирани от ЕСИФ; 

Осигуряване на ефективното функциониране на Общинския ресурсно-координационен център 

(ОРКЦ). 

Изпълнени дейности през 2021 г. и резултати до момента:  

Организираха се присъствено шест тематични експертни форума по подготовката и 

изпълнението на общински проекти по програмите с европейско финансиране.  

Предоставени бяха 82 бр. консултации и/или експертна подкрепа на общините за изготвяне на 

документации и извършване на консултации, свързани с възлагане и изпълнение на обществени 

поръчки по ЗОП, експертна подкрепа за провеждане на процедури по ЗОП, консултации по 

съблюдаване на приложимия режим на държавните помощи и изпълнението на проекти 

подкрепени от финансови инструменти. 

Осигурено е ефективното функциониране на Общинския ресурсно-координационен център 

(ОРКЦ). През 2021 г. експертите в ОРКЦ са изготвили материали, становища и предложения във 

връзка с дейността на НСОРБ в Комитетите за наблюдение и други работни формати, становища 

по нормативната рамка в сферата на управлението на средствата от ЕСИФ и други.  

Дейности, заложени за изпълнение през 2022 г.: 

Предоставяне на консултации и/или експертна подкрепа на общините за подготовка на 

стратегически документи и проекти за програмен период 2021 – 2027 – подготовка и/или 

актуализиране на Планове за интегрирано развитие на общините, структуриране на интегрирани 

териториални инвестиции, разработване на други стратегически документи – осигурен е ресурс 

за над 70 000 часа консултации и експертна подкрепа за общините; 

Осигуряване ефективното функциониране на Общинския ресурсно-координационен център. 

Провеждане на форуми за експерти и общински ръководства за обмен на добри практики и 

разработване на общи позиции. 

Проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските 

служители“. 

Финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд; 

Период на изпълнение: 01.03.2020 г. – 31.12.2022 г. 

Основни дейности в проекта: 
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Разработване на нови и актуализиране на съществуващи модули за присъствено и дистанционно 

обучение и обучение на обучители; 

Провеждане на присъствени и дистанционни обучения. 

Изпълнени дейности през 2021 г. и резултати до момента:  

През изминалата 2021 г. по проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на 

общинските служители“, успешно бяха сключени договори с изпълнители по петте обособени 

позиции на обявената обществена поръчка с предмет "Обучения за подобряване капацитета на 

общинските служители". В съответствие с договорните дейности и сроковете бяха разработени 

пълен комплект материали и наръчници за присъствени и дистанционни обучения по 15 

обучителни модула. След проведени семинари бяха обучени 315 обучители с получен 

сертификат за успешно преминато обучение за обучители.   

В периода юни – септември, 2021 г. стартираха масовите присъствени и обучения по ключови 

сфери на дейности в общините, насочени към повишаване компетентностите на общинските 

служители. Организираха се  27 присъствени обучения, в които се включиха 649 общински 

служители със сертификати за успешно преминати обучения.  През месец ноември, 2021 г. се 

проведоха  следните дистанционни обучения: 

 „Взаимодействие на общините с НПО и бизнеса“; 

 „Превенция, управление на кризи и защита при бедствия“; 

 „Опазване на културно – историческото наследство и развитие на туризма“. 

В тези обучения се включиха над 190 общински експерти, които желаеха да преминават 

самостоятелен курс на подготовка. От тях 184 получиха сертификати, след полагането на 

финален тест. Всеки участник имаше достъп до материалите и тестовете от работния си 

компютър и  можеше самостоятелно да избере най-удобния за себе си ритъм на работа. 

Дейности, заложени за изпълнение през 2022 г.: 

Провеждане на над 150 обучения, в които е планирано включването на над 3 700 общински 

служители; 

Подготовка на нови обучителни модули по заявка на общините и провеждане на обучения по 

тях; 

Провеждане на дистанционни обучения.  

InnoAir - „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на 

потребителите, за по-чист въздух в градска среда“; 

Финансиран е от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата 

„Иновативни дейности за градско развитие“; 

Период на изпълнение: 01.07.2020 г. – 30.06.2023 г. 
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Основни дейности в проекта: 

НСОРБ е партньор на Столична община в проект по инициативата „Иновативни дейности за 

градско развитие“ (UIA).  С проекта за първи път в Европа се предлага прилагането на концепция 

за екологичен обществен транспорт „по заявка“. Планира се да бъдат осигурени нови линии на 

електрически автобуси с капацитет 20 души, които ще допълнят обществения транспорт. 

Приложение ще използва изкуствен интелект за прецизиране на анализа на данните, за да 

създаде най-ефективния маршрут за всяко пътуване, като събере възможно най-много пътници. 

Тази иновативна услуга за обществен транспорт ще бъде приложена заедно с широк спектър от 

инициативи: зони с ниски емисии, зелени коридори, такса за задръстване, насърчаване на 

активна мобилност. Това координирано усилие на Столична община следва да доведе до 

намаляване на замърсяването на околната среда и по-специално въздуха в града, като 

същевременно модернизира и обнови обществения транспорт. 

Изпълнени дейности през 2021 г. и резултати до момента:  

През 2021 г. НСОРБ бе водещ партньор по една задача: Подобряване на модела, заложен в 

проекта, на база анализа на най-добрите практики (изготвен от НСОРБ през 2020 г.). 

Екипът на Сдружението изпълни и предостави в срок необходимият документ, които послужи на 

останалите партньори при взимането на решения за подхода при прилагането на 4 иновации: 

зони с ниски емисии, зелени коридори, такса за задръстване, насърчаване на активна 

мобилност. 

С оглед своевременното планиране на задачата на НСОРБ по организиране на семинари и 

уебинари за трансфер на знания през 2023 г., през юни 2021 г. бе публикувана открита процедура 

за сключване на рамково споразумение за логистика. Процедурата приключи успешно със 

сключване на рамково споразумение на 23.11.2021 г. 

Като подпомагащ партньор, през 2021 г., НСОРБ изпълняваше задачите си за популяризиране на 

проекта чрез своите информационни канали, включително осигури участие на представител на 

СО във Форума Градът Медия груп - Urban Infrastructure & Mobility Forum 2021. 

Също така участва в актуализирането на Плана за управление на проекта; Плана за управление 

на риска и Плана за наблюдение и оценка. 

Дейности, заложени за изпълнение през 2022 г.: 

През 2022 г. НСОРБ няма конкретна задача като водещ партньор. През периода ще бъдат 

планирани семинарите за трансфер на знания през 2023 г., както и ще продължи активната 

дейност за популяризиране на проекта. 

Проект “PUNCH – Participation of Underrepresented Citizens for the valorization of the Cultural 

Heritage”. 

Финансиран по програма „Европа за гражданите 2014/2020“ (по този проект сме партньор; 

водещ партньор е Община Даброва, Полша); 

Период на изпълнение: 01.12.2018 - 31.12.2021 г. 

Основни дейности в проекта: 
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6 обучителни работни срещи за провеждане на местни дейности с цел събиране на идеи за 

валоризиране на културното наследство чрез включване на необхванатите граждани; 

Изпълнение на 5 местни дейности в съответните държави за събиране на идеи за валоризиране 

на културното наследство чрез организиране на срещи и/или провеждане на дистанционно 

проучване. 

Изпълнени дейности през 2021 г. и постигнати резултати:  

През 2021 г. се проведоха последните 3 обучителни работни срещи в онлайн среда  с фокус върху 

възможностите за социално включване на необхванатите граждани чрез валоризация на 

природното наследство; нематериалното наследство и дигиталното наследство. 

Проект URBACT. 

Финансиран по програма URBACT, съфинансирана от ЕФРР 

Период на изпълнение: 2015 г. - 31.12.2022 г.  

Основни дейности в проекта: 

От 2016 година НСОРБ изпълнява функцията на информационна „точка“ по Програма УРБАКТ на 

ЕС за България. Отговорностите включват разпространяване на информация за поканите за 

създаване на мрежи за сътрудничество по програмата, насърчаване и популяризиране на 

български и чуждестранни добри практики в интегрираното местно развитие, провеждане на 

семинари за обмяна на опит и обучение. 

Изпълнени дейности през 2021 г. и резултати до момента:  

През 2021 г. екипът на НСОРБ продължи да изпълнява функциите си на контактна точка по 

Програма УРБАКТ. Чрез информационните канали на Сдружението периодично се 

разпространява информация за възможностите, предоставяни на общините по линия на 

програмата, в т.ч. по съвместни инициативи със СЕОР и Европейските градски иновации. В 

оперативен порядък съвместно с националния орган в МРРБ се осигурявана техническа помощ 

по изпълнение на вече одобрението проект по мрежите за съвместно планиране и трансфер на 

добри практики, съфинансирани по УРБАКТ. Организиран бе и присъствен обучителен семинар 

– обмен на добри практики в рамките на Годишната среща на общинските търговски дружества 

и предприятия, Пловдив 14-15.12.2021 г. 

Дейности, заложени за изпълнение през 2022 г.: 

През 2022 г. предстои стартиране на нови покани за мрежи за сътрудничество по УРБАКТ 2021-

2027 г., като НСОРБ ще съдейства за намирането на партньори, разпространяване на 

информация за условията за кандидатстване и споделянето на добри практики чрез своите 

информационни средства и обучителни събития.  

 


