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Проект! 

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НСОРБ ПРЕЗ 2021 - 2022 г. 

 

Програмата за дейността на Националното сдружение на общините в Република 

България е подготвена въз основа на решенията на ръководните органи на 

организацията, предложенията и потребностите на нашите членове, споделени в 

заседания на постоянните комисии и институционални форуми. Отчетени са 

безпрецедентните последици от пандемията COVID 19 в съвремието на всички 

европейски граждани и върху местната власт като най-близка до тях.  

В програмата са предложени решения на най-актуалните проблеми на общините 

в краткосрочен план, за период от две години - 2021 и 2022: 

 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. Това е и причина настоящата Програма да 

бъде изготвена за по-дълъг времеви период; 

 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. 

Програмата е структурирана в пет части, съгласно компетенциите на НСОРБ, 

заложени в чл. 9 ЗМСМА и Устава на организацията: 

I. Представителство и защита на интересите на общините 

Това е основната уставна задача на нашата организация. През следващите две 

години ще бъдем изправени пред множество предизвикателства. С новата 

законодателна и изпълнителна власт ще продължим да търсим решения чрез 
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рестартиране работата на Съвета по децентрализация и реорганизация на 

данъчната система на страната в посока разнообразяване на местните данъци чрез 

преотстъпване на част от националните, осигуряване на целево финансиране за 

общински пътища, болници и др. Тук ще акцентираме усилията си в широка 

публична кампания за набиране на обществена подкрепа за данъчна реформа, чрез 

срещи с парламентарно представените политически сили, национално 

представителните организации на бизнеса и синдикатите, независимите 

икономисти и др. 

Важен приоритет в работата ще е подкрепата за общините при реализирането на 

дейностите по Плана за възстановяване, както и прилагането на интегрирания 

териториален подход през новия програмен период, включително чрез участието 

на общините в Регионалните съвети за развитие. С оглед проследяване 

състоянието, промените и постигнатия напредък в местното самоуправление ще 

инициираме ежегодната подготовка на Доклад за състоянието на местната власт. 

II. Подкрепа за развитие капацитета на местната власт 

За следващите две години НСОРБ има осигурен проектен финансов ресурс за 

предоставяне на безплатни обучения във всички общински дейности и безплатни 

консултации в сферите на подготовка и провеждане на процедури по ЗОП, 

съблюдаване на режима на държавните помощи, използването на финансовите 

инструменти, подготовка на ПИРО и общински документи по секторни политики, 

подкрепа за създаване на междуобщински партньорства и концепции за прилагане 

на интегрирани териториални инвестиции. Консултативна подкрепа ще бъде 

осигурена на служителите от общинската администрация, които ще бъдат 

ангажирани с провеждането на парламентарните и президентски избори, 

преброяването на населението и т.н. 

В допълнение, НСОРБ е определено като конкретен бенефициент на ОП „Околна 

среда“ 2021 – 2027, с ресурса от която ще бъдат разработени и внедрени модели 

за изчисляване на такса битови отпадъци на количество чрез внедряването им в 

три пилотни Регионални системи за управление на отпадъците. 

От 2021 година ще стартират и пилотни програми на НСОРБ за укрепване на 

лидерските умения на местните изборни лица и кандидатите за участие в местната 

власт. 

III. Комуникационна политика на НСОРБ 

Комуникацията за дейността, постиженията и проблемите на организацията ще се 

основава на следните приоритети: 

 Популяризиране ролята и дейността на НСОРБ в подкрепа на българските 

общини чрез директно разпространение на информация и чрез публични 

събития, генериращи обществен отзвук; 



Стр. 3 от 28 
 

 Развитие на мрежата от общински експерти по публични комуникации; 

 Разширяване на възможностите за популяризиране постиженията на 

общините чрез съвременните информационни канали; 

 Задълбочаване на контактите и подпомагане на журналисти, отразяващи 

проблеми и постижения на общините. 

IV. Международна дейност на НСОРБ 

НСОРБ ще продължи да подкрепя и координира участието на българските местни 

власти в работата на органите на ЕС и институциите на Съвета на Европа. 

Амбицията ни е през следващите години да участваме активно чрез нашите 

делегации във формирането на общоевропейските политики за местните власти. 

Надяваме се, през следващите две години да осъществим отложените, поради 

пандемията, обучения и визити за обмен на добри практики на български общини 

в чужбина – Норвегия, Унгария, Франция, Германия и др. 

V. Институционално развитие на НСОРБ 

През 2021 г. на база широко съгласуване и проучване сред всички членове на 

НСОРБ се предвижда подготовката на нов Стратегически план на организацията 

за периода 2021 – 2030.  

Сред приоритетите в работата са и: 

 Обособяване на хотел „Гергини“ в търговско дружество, собственост на 

НСОРБ; 

 Разработване и следване на ръководство за устойчива и екологична 

организация (правила за закупуване и ползване на офис техника, 

транспорт, кетъринг, хотели, събития, технически срещи и др.) 

 Запазване на повече виртуални срещи в обичайната дейност на 

организацията. 

В Програмата е обособен и шести раздел, посветен на инициативите, свързани 

с отбелязване на 25 годишния юбилей на НСОРБ.  

Предложени са разнообразни инициативи и събития, с които ще дадем 

„гласност“ за целите и мисията на нашата организация сред широката 

общественост. 

Очакваните индикатори за оценка изпълнението на програмата за 2021 – 2022 в 

цифри са следните: 

1 Предоставени юридически и експертни консултации на 

общини  

900 
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2 Осъществени проучвания сред общините 150 

3 Изготвени становища и предложения по проекти на 

закони, стратегии, програми и подзаконови нормативни 

актове 

350 

4 Изготвени консултативни, методически материали и 

издания за общините 

65 

5 Членове на постоянни комисии и експертни мрежи 1 400 

6 Обучени общински служители и участници във форуми 

и събития 

7 500 
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Важни дати за НСОРБ и общините през 2021 - 2022 

 Януари - Февруари 2021 Подготовка и приемане на общинските  

бюджети и стартиране на бюджетната  

процедура за 2022 г. 

 4 април 2021   Редовни парламентарни избори 

 Март - април 2021  Заседания на постоянните комисии на НСОРБ 

 Май 2021    34-то Общо събрание на НСОРБ 

 Юли 2021    Представяне на Първи годишен доклад  

„За състоянието на местната власт през 2020 “ 

 Септември 2021   Подписване на Споразумения за партньорство 

с Министерски съвет и Народно събрание 

 Септември 2021   Преброяване на населението 

 Октомври 2021   Президентски избори 

 12 октомври 2021  Ден на българската община 

 Септември - октомври 2021  Заседания на постоянните комисии на НСОРБ,  

     Консултации по Бюджет 2022 

 Септември - октомври 2021  Преброяване на населението 2021 

 11 декември 2021   25 години НСОРБ 

 Януари - Февруари 2022 Подготовка и приемане на общинските бюджети 

и стартиране на бюджетната процедура за 2023 г. 

 Март - април 2022   35-то Общо събрание на НСОРБ 

 Март - април 2022   Заседания на постоянните комисии на НСОРБ 

 Май 2022    Инициативи, посветени на 15-години от 

влизането на Р България в ЕС 

 Октомври 2022   Годишна среща на местните власти 

 Септември - октомври 2022 Заседания на постоянните комисии на НСОРБ,  

    Консултации по Бюджет 2023 
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I. Представителство и защита на интересите на общините 

Съгласно чл. 9 ЗМСМА НСОРБ представлява своите членове пред държавните 

органи; разработва предложения за промяна и усъвършенстване на правната 

уредба на местното самоуправление; подготвя становища и предложения по 

проектобюджета на страната в частта му за общините. 

Благодарение на безспорния си авторитет, Сдружението е незаобиколим фактор 

при формирането на националните политики и оказва съществено влияние върху 

важните финансови и политически решения на държавата относно общините. 

Представителите на НСОРБ са желан и очакван участник във всяка работна група, 

заседание на парламентарна комисия, Комитет за наблюдение или управителен 

орган. 

Чрез дейностите си по представителство и лобиране през следващите две години 

Сдружението ще продължи да „улавя“ намеренията на централната изпълнителна 

и законодателна власт, за да гарантира, че проблемите на общините са адресирани 

навреме и вярно и да предлага изпреварващи решения за подобряване на правната 

уредба на местното самоуправление.  

 Дейност Срок 

1.  Представителство на общините пред държавните органи 

  

Подготовка, приемане и изпращане на послание до 

политическите сили, участващи в изборите за 45-то 

Народно събрание 

януари 2021 

  

Подготовка и разпространение на материали за 

местното самоуправление за новоизбраните 

представители на централната законодателна и 

изпълнителна власт 

април 2021 

  
Подготовка и подписване на Споразумение за 

сътрудничество с Министерски съвет  
септември 2021 

  
Подготовка и подписване на Споразумение с 45-то 

Народно събрание  
септември 2021 

  

Представяне на секторните приоритети на НСОРБ 

по парламентарни комисии от УС и ръководствата 

на постоянните комисии на Сдружението 

до 3 месеца след 

подписване на 

Споразумението 

  
Развитие на трайни партньорски взаимоотношения с 

45-то Народно събрание чрез: 
постоянен 
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 Дейност Срок 

- провеждане на дискусионни форуми с 

народните представители по важни за 

общините теми; 

- осигуряване участието на изборни 

представители на НСОРБ в откритите 

заседания на парламентарните комисии, при 

обсъждане на нормативни актове, касаещи 

общините; 

- подкрепа за парламентарните комисии при 

изготвяне на предварителна и последваща 

оценка на въздействието на законопроекти, 

касаещи общините. 

  

Въвеждащи срещи с министрите за представяне на 

секторните приоритети на НСОРБ от УС и 

ръководствата на постоянните комисии на 

Сдружението 

до 3 месеца след 

структуриране 

на новото 

правителство 

  
Първа среща на ръководството на НСОРБ с 

новоизбрания президент 
януари 2022 

  

Провеждане на кампания за осигуряване на 

представителство на НСОРБ в Националния съвет за 

тристранно сътрудничество 

2021 - 2022 

  

Подготовка на становища по концепции и проекти 

на нормативни актове, стратегии, планове и 

програми, инициирани от Министерски съвет или 

Народно събрание 

текущ 

  

Осигуряване на политическа и парламентарна 

подкрепа за предложения на НСОРБ по важни 

закони за общините 

текущ 

  

Координация и експертно осигуряване дейността на 

представителите на НСОРБ в различните 

междуведомствени, консултативни и работни групи 

текущ 

  

Разработване и внедряване на система за 

провеждане на предварителни проучвания за 

въздействие на законодателството в дейността на 

общините чрез социологически проучвания. 

2021 
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 Дейност Срок 

2.  
Дейности на НСОРБ за постигане на 

децентрализация в управлението 
 

  
Актуализация на Стратегията за децентрализация и 

подготовка на Програма за децентрализация до 2025 

Януари – април 

2021 

  

Анализ и активна дейност за прилагане на 

препоръките от мониторинга на КМРВЕ 2020 чрез 

подготвока и предлагане за обсъждане на свързани 

законови промени 

декември 2021 -  

2022 

  

Гарантиране пълноценно и самостоятелно 

изпълнение на правомощията от собствената сфера 

на дейност на местната власт в съответствие с 

ЕХМС, чрез осигуряване на възможност за 

самостоятелно провеждане на местни политики, без 

изискване за изрична законова делегация на 

правомощия в специалните закони. 

2021 - 2022 

  

Разработване и провеждане на широка публична 

кампания за осигуряване на обществена подкрепа за 

реформа в данъчната система с цел разнообразяване 

на местните данъци чрез преотстъпване на част от 

националните 

юли 2021 - 

декември 2022 

3.  
Разработване на предложения за промяна и усъвършенстване на 

правната уредба на местното самоуправление 

3.1.  Местни финанси  

  

Анализ на механизмите за разпределение на 

държавните трансфери за местни дейности по 

общини и предложения за промени 

май 2021 

  

Предложения на НСОРБ за реформиране на модела 

на управление на средствата от обща субсидия за 

делегираните от държавата дейности 

май 2021 - 

ноември 2022 

  

Действия за осигуряване на финансова подкрепа от 

централната власт за общините във връзка с 

дейности, свързани с противоепидемични мерки в 

КОВИД среда 

2021 - 2022 

  
Продължаваща кампания на НСОРБ за осигуряване 

на финансова подкрепа за общинската пътна мрежа 
2021 - 2022 
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 Дейност Срок 

чрез създаване на Национална програма „Общински 

пътища“ 

  
Анализ на изпълнението на общинските бюджети 

през 2020 г. и 2021 г.  

юни 2021 

юни 2022 

3.2.  Местни данъци и такси  

  

Участие в процеса на съгласуването на проект на 

Наредба за образец и ред на изготвяне на план-

сметка, съгласно разпоредба на чл. 66, ал. 3, т. 1 от 

Закона за местните данъци и такси.  

2021 – март 

2020 г. 

 

  
Разработване на примерни модели за плавен преход 

към новите основи за определяне на ТБО. 
2021 - 2022 

  
Анализ на определените ставки за 2021 г. и 2022 г. 

на местните данъци и такси 

февруари 2021 

февруари 2022 

  

Активно лобиране за предложенията на НСОРБ за 

актуализация на данъчните оценки на имотите чрез 

промени в ЗМДТ 

2021 - 2022 

  

Актуализиране на предложенията на НСОРБ за 

варианти за въвеждане на общински подоходен 

данък (% от ДДФЛ). 

2021 - 2020 

3.3.  
Общинска собственост – подготовка и представяне на 

предложения на НСОРБ за: 

  

Разширяване правомощията на общините по 

управление и разпореждане със земите от 

остатъчния поземлен фонд по чл. 19, ал. 1 ЗСПЗЗ 

2021 - 2022 

  
Регламентиране въвеждането на компенсаторните 

мерки в общинските горски територии 
2021 

  
Окончателно приключване на реституцията в 

реални граници 
2021 - 2022 

3.4. Устройство на територията  

  

Участие на НСОРБ в продължаващото разработване 

и приемане на нормативни промени за облекчаване 

на административната тежест за общините в 

областта на устройство на територията  

2021 - 2022 
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 Дейност Срок 

  

Участие на НСОРБ в процеса по изготвяне на пътна 

карта за създаването на Електронната система за 

устройствено планиране, инвестиционно 

проектиране и разрешаване на строителството и 

въвеждането на Строително-информационното 

моделиране за целия жизнен цикъл на строежите 

2021 - 2022 

  

Участие на НСОРБ в работната група за 

оптимизиране на използваните критерии и 

показатели и усъвършенстване на методическия 

подход при определяне на категориите на 

административно – териториалните единици в 

България (промяна в катгеоризацията на населените 

места) 

2021 

3.5. Образование  

  

Отстраняване на противоречия между ЗПУО и ЗУТ 

по отношение разпореждане със сградите на закрити 

училища 

юли 2021 

  

Подобряване на текстове в ЗПУО във връзка 

подпомагане на родителите при заплащане на такси 

за деца в задължителна предучилищна възраст  

2021 

3.6. Здравеопазване  

  

Осигуряване на продължаваща подкрепа за 

общинските болници в отдалечени и 

труднодостъпни райони 

януари 2021 

януари 2022 

  

Защита на ролята и мястото на общинското 

здравеопазване (доболнична помощ и лечебни 

заведения) в реформата на националната здравна 

система и осигуряване на широка подкрепа за 

реформата сред общините – собственици на лечебни 

заведения и сред гражданите 

2021 - 2022 

  

Реформиране и добро управление на системата на 

детско и училищно здравеопазване чрез 

модернизиране на:  

- Наредба № 3 от 27.04.2000 г. за здравните 

кабинети в детските заведения и училищата 

2021 - 2022 
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- Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и 

дейността на детските ясли и детските кухни и 

здравните изисквания към тях 

3.7. Социални услуги  

 

Участие в подготовката и усъвършенстването на 

подзаконовите нормативни актове към новото 

социално законодателство (ЗСУ, ЗЛП, ЗХУ и др.) 

2021 - 2022 

3.8. 
Околна среда – подготовка и представяне на предложения на 

НСОРБ по: 

 

Промени в Закона за управление на отпадъците с 

цел: 

-  коректното транспониране в националното 

законодателство на европейските Директиви, 

вкл. за въвеждането на новите цели за 

ограничаване на депонирането на битовите 

отпадъци и повишаване на целите за 

рециклиране.  

правилно определяне на лицата, ангажиментите и 

разходите по управление на отпадъците вкл. 

дейности по разделно събиране на масово 

разпространени отпадъци. 

2021 

  

Промени в Наредбата за разделно събиране на 

биоотпадъци и третиране на биоразградимите 

отпадъци относно определянето на приложими 

срокове за издаване на Заповеди за определяне на 

общините, които са постигнали целите си по чл. 31, 

ал. 1 от ЗУО. 

2021 

  
Национален план за управление на отпадъците за 

периода 2021 - 2027 

Февруари – 

март 2021 

  

Новата нормативна уредба при управление на 

водите – нов Закон за водоснабдяването и 

канализацията 

2021 

  
Националните документи за пълноценно прилагане 

на кръговата икономика в България 
2021 - 2022 
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  Земеделски политики  

  

Подкрепа на общините при обновяването на 

местните наредби за регулация на животновъдните 

дейности на своята територия (съгласно 

изискванията на Закона за 

ветеринарномедицинските дейности относно 

регистрация, инвентаризация и засилен контрол  

върху животновъдните стопанства) 

2021 

  

Съдействие на общините за практическото 

изпълнение и финансовото обезпечаване на 

дейностите по Националната програма за 

овладяване на популацията от безстопанствени 

кучета и наредбата на МЗХГ за нейното прилагане 

2021 

  

Подкрепа на общините за изпълнение на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи в 

частта за отдаване под наем и аренда на общинските 

земи с цел усвояване на европейските субсидии на 

площ (НСОРБ е контактна точка за достъп на 

общините до Regix), както и усвояване на т.нар. 

остатъчен поземлен фонд съгласно измененията в 

закона от декември 2020 г. 

2021 

 

Предприемане (при необходимост) на изменения в 

Закона за горите и наредбите за управление и 

възлагане на дейности в горските територии с оглед 

пълноценно усвояване на европейските ресурси за 

общинските гори 

2021 

  

Изпълнение и при необходимост повторно 

ревизиране на наредбите за специфичните 

изисквания към храните в детските заведения и 

училищата, в т.ч. с оглед включване на схемите за 

училищен плод, мляко и мед на ЕС 

2021 

  

Участие в съгласуването и изпълнението на 

подзаконовите нормативни уредби по новия Закон 

за храните, приет през 2020 г., касаещи директните 

доставки на хранителни продукти, организирането 

на фермерски пазари и спазването на изискванията 

2021 
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за безопасност на храните от общинските пазари и 

тържища. 

  Други промени в законодателството  

  

Законодателни промени в посока предоставяне на 

общините на правомощия по обществен ред и 

сигурност, контрол чрез собствени структури на 

спазване на местната нормативна уредба, опазване 

на общинската собственост, контрол на движението 

в населените места – изменения в ЗМСМА 

2021 

4.  Участие в Бюджетна процедура 2022 и 2023 

  

Разработване на предложения на НСОРБ за размера 

на стандартите за финансиране на делегираните от 

държавата дейности и трансферите за местни 

дейности за 2022 г. и 2023 г. и обсъждане със 

секторните министерства 

януари - март / 

август -

септември  2021 

януари - март / 

август -

септември 2022 

  

Представяне пред Министерство на финансите на 

предложенията на НСОРБ по пролетната и есенната 

средносрочна бюджетна прогноза  

април/октомври 

2021 

април/октомври 

2022 

  

Подготовка, обсъждане и представяне пред 

централната власт на предложения на НСОРБ по 

пакета промени в данъчните закони за 2022 и 2023 г. 

юли - септември 

2021 и юли - 

септември 2021 

  

Актуализиране на предложенията на НСОРБ за 

размера на стандартите за финансиране на 

делегираните от държавата дейности и трансферите 

за местни дейности за 2022 и 2023 г. и съгласуване с 

Министерство на финансите  

септември 2021 

септември 2022 

  

Подготовка и провеждане на консултации с 

Министерство на финансите по проекта на Закон за 

държавния бюджет на Република България за 2022 

г. и 2023 г. в частта му за общините 

октомври 2021  

октомври 2022 
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Участие в обсъждане на проекта на Закон за 

държавния бюджет на Република България за 2022 

г. и 2023 г. в частта му за общините в Народното 

събрание 

октомври - 

декември 2021 и 

2022 

5.  
Подготовка на годишни доклади „За състоянието на местната 

власт“ 

  
Подготовка и представяне на Първи годишен доклад 

„За състоянието на местната власт през 2020 г.“ 

юли 2021 

  
Подготовка и представяне на Втори годишен доклад 

„За състоянието на местната власт през 2021 г.“ 

юли 2022 

6.  Общински позиции по изпълнение на европейски политики 

6.1. Общински позиции за програмен период 2014 - 2020 

  

Изготвяне на предложения за намаляване на 

административната тежест и оптимизиране на 

процедурите по отчитане и верификация на 

плащанията по общински европейски проекти 

текущ 

  

Лобиране и оказване на съдействие за намаляване на 

регистрираните нередности и наложените 

финансови корекции 

текущ 

  

Подкрепа за представителите на НСОРБ при 

отстояване на общинския интерес в Комитетите за 

наблюдение на програмите с европейско 

финансиране 

текущ 

  

Подготовка на становища по Насоки/Указания за 

кандидатстване, индикативни годишни програми, 

методики и работни документи на УО на ОП и на 

ДФЗ 

текущ 

  

Отстояване на общинските интереси и подкрепа за 

привличане на допълнителни средства за общински 

проекти по инструмента REACT-EU 

януари - март 

2021 

октомври -

декември 2022 

6.2. Общински позиции за програмен период 2021 - 2027 

  

Подготовка и формиране на общински позиции по 

Програмите с европейско финансиране, подкрепящи 

общините 

текущ 
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Експертна подкрепа за представителите на НСОРБ в 

тематичните работни групи по подготовката на 

стратегическите документи за период 2021 - 2027 г. 

за отстояване интересите на общините  

текущ 

  

Участие в подготовката на нормативната уредба за 

управление на европейските фондове от програмен 

период 2021-2027 

текущ 

  

Съдействие на представителите на общините и 

НСОРБ в Регионалните съвети за развитие за 

изпълнение на ролята и функциите им по 

реализацията на Интегрирания териториален подход 

текущ 

  

Координиране ангажирането и участието на 

общините в изготвянето на териториалните планове 

по Фонда за справедлив преход в контекста на 

Зелената сделка 

текущ 

6.3. План за възстановяване и устойчивост на Република България 

  

Активно участие във финализирането на 

програмите, проектите и мерките с бенефициент 

общините  

януари - април  

2021 

  

Участие в дизайна на нормативната уредба и 

процедурите по кандидатстване, отчитане и 

изпълнение на общинските проекти, финансирани 

от Плана 

април -  

декември 2021 

  

Сформиране на общински хъб в НСОРБ, за 

реализацията на дейности по изпълнението на 

Плана, свързани със: 

- създаване на бази данни за общинска и 

държавна публична и частна инфраструктура; 

- приоритизация на обекти/проекти с 

бенефициент и/или партньор общините;  

- координация с отговорните за изпълнението 

на отделните програми, проекти и 

инициативи, ведомства. 

При 

осигуряване на 

техническа 

помощ 

7. Отбелязване на 15 години от влизането на Р България в ЕС 
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Инициатива „Дни на отворените врати“ по общини- 

свободен достъп на граждани до реновирани с 

евросредства туристически атракции, музей, плувни 

басейни, безплатно пътуване в метро, автобуси и др. 

9 май 2022 

  

Представяне в издания на НСОРБ на инвестиции, 

променили живота на българите - социална 

инфраструктура социални жилища, паркове и 

градини, улици и пътища, вода, въздух и пр. 

2022 
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II. Подкрепа за развитие капацитета на местната власт 

Ключова уставна задача на НСОРБ е осигуряването на ежедневна подкрепа за 

развитие капацитета на местата власт – както на изборните лица, така и на 

експертите в общинските администрации. Сдружението подпомага общинските 

съветници, кметовете и служителите в общинските администрации чрез 

информационно и организационно-техническо осигуряване на дейността им; 

организирането на национална система за обучение и квалификация на 

общинските съветници, кметовете и служителите в общинските администрации, 

предоставянето на експертни, консултантски и технически услуги. 

НСОРБ насърчава и подпомага различните форми на сдружаване между 

общините за решаване на общи проблеми и задачи от местно и регионално 

значение и осъществява взаимодействие с тях. 

 Дейност Срок 

1.  

Подкрепа за общинските съветници, кметовете и служителите в 

общинските администрации при осъществяване функциите на 

местното самоуправление чрез информационно и организационно - 

техническо осигуряване на дейността им 

  

Подкрепа на общинската администрация за 

организационно – техническата подготовка и 

провеждането на парламентарните и 

президентски избори през 2021 г. – консултации и 

взаимодействие с администрацията на МС, МЗ и 

Централната избирателна комисия 

февруари - март 

2021 

октомври - ноември 

2021 

  

Подкрепа на общините за организационно – 

техническата подготовка и провеждане на 

преброяване 2021 - взаимодействие с НСИ и 

консултации 

април - октомври 

2021 

  

Създаване на онлайн наръчник и други 

инструменти за споделяне на опит, знания и добри 

практики на общините от България и други 

държави по основни политики на местната власт 

март 2021 

текущо 

актуализиране 

  

Насърчаване на участието на млади изборни лица 

и жени на изборни длъжности в национални и 

международни прояви 

текущо 

  
Подготовка на консултативна разработка и 

провеждане на обучения по съставянето и 

декември 2021 

декември 2022 
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приемането на общинските бюджети за 2022 и 

2023 г., съвместно НСОРБ - Актив ЕООД 

в съответствие с 

актуалната 

епидемиологична 

обстановка 

  

Подкрепа на общините чрез проект „Модели за 

оптимизиране на процеса на управление на 

битовите отпадъци от общините и тестването им 

в три регионални системи за управление на 

отпадъците“ (по проект на НСОРБ като конкретен 

бенефициент на ОП „Околна среда“) 

2021 - 2022 

  

Подготовка на консултативни материали за 

административното обслужване в общините след 

влизане в сила на стандартите за 

административно обслужване от 31 януари 2021 г. 

януари 2021 

  

Подготовка на консултативни материали за 

ефективно приложение на местно ниво на новото 

социално законодателство 

януари - март 2021 

  

Подкрепа на общините за работа в електронна 

среда – Единен публичен регистър и Единната 

информационна система по устройствено 

планиране, инвестиционно проектиране и 

разрешаване на строителството 

след създаването на 

системите 2022 -

2023 

2.  

Повишаване знанията и уменията на общинските съветници, 

кметовете и служителите в общинските администрации чрез 

обучения и споделена експертиза 

  

Провеждане на безплатни присъствени и 

дистанционни обучения по ключови сфери на 

дейност в общините (по проект на НСОРБ, 

финансиран от ОП „Добро управление“) 

юни 2021 - 

септември 2022 

  

Възможности за провеждане на безплатни 

обучения по заявка на една или група общини (по 

проект на НСОРБ, финансиран от ОП „Добро 

управление“) 

по заявка 

  
Провеждане на национални експертни форуми 

(съвместно с НСОРБ – Актив ) 
Текущо 



Стр. 19 от 28 
 

 Дейност Срок 

  

Провеждане на обучения по актуални за 

общините теми и текущи промени в нормативната 

уредба (съвместно с НСОРБ – Актив ) 

текущ 

  
Подкрепа за действащите кметове и съветници 

чрез програми за развитие на лидерските умения 
2021 - 2022 

3.  

Предоставяне на експертни, консултантски и технически услуги на 

общинските съветници, кметовете и служителите в общинските 

администрации 

  

Разработване на стратегии за местно 

икономическо развитие на 10 пилотни общини и 

реализиране на кампании за популяризиране им 

(по проект на НСОРБ, финансиран от ЕИП) 

2021 

  

Безплатни консултации за общините в сферите на 

подготовка и провеждане на процедури по ЗОП, 

съблюдаване на режима на държавните помощи 

по проекти с европейско финансиране и 

използването на финансовите инструменти (по 

проект на НСОРБ, финансиран от ОП „Добро 

управление“) 

по заявка 

  

Безплатни консултации за общините за 

подготовка на: 

- Планове за интегрирано развитие на община 

(ПИРО) за периода 2021 - 2027 г.  

- Общински документи по секторни политики, 

необходими за прилагане на интегрирания 

териториален подход в областта на: опазване 

на околната среда, социалните услуги, 

транспорт, инфраструктура, култура, туризъм 

и др. 

- Подкрепа за създаване на междуобщински 

партньорства и концепции за прилагане на 

интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)  

(по проект на НСОРБ, финансиран от ОП 

„Добро управление“) 

по заявка, в 

периода март 2021 

- декември 2022 
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Продължаваща дейност на Националното звено за 

контакт по Програма УРБАКТ III към НСОРБ – 

информиране на общините относно 

възможностите за включване в мрежи по 

съвместно планиране и управление и обмен на 

добри практики в интегрираното местно развитие 

януари - декември 

2021 

  

Провеждане на шест регионални срещи (по 

райони за планиране) за обсъждане на концепции 

за прилагане на интегрирани териториални 

инвестиции (ИТИ) 

април - декември 

2021 

  

Организиране на тематични експертни форуми и 

срещи по подготовката и изпълнението на 

общински проекти по програмите с европейско 

финансиране за периода 2014-2020 

(по проект на НСОРБ, финансиран от ОП 

„Добро управление“) 

текущо, в 

съответствие с 

епидемиологичната 

обстановка 

  

Централизирано възлагане чрез Централния орган 

за покупки на общините (ЦОПО): 

идентифициране на нови услуги и доставки от 

интерес на общините  

по заявка 

  
Предприемане на действия по закриване на Фонд 

„Общинска солидарност“  
 2021 

  

Стартиране на европейската платформа за 

безвъзмездно споделяне на знания, стоки, услуги, 

техника, материали, суровини, материално 

оборудване и доброволци “Community Sharing” 

при осигуряване на 

финансиране на 

проектната идея 
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III. Комуникационна политика на НСОРБ 

Комуникационната политика на НСОРБ цели осигуряването на публичност и 

създаване на условия за широка обществена подкрепа за развитието на местната 

демокрация и местното самоуправление.  

 Дейност Срок 

1. 

Популяризиране ролята и дейността на НСОРБ в подкрепа на българските 

общини чрез директно разпространение на информация и чрез публични 

събития, генериращи обществен отзвук 

 1

.

1 

Системно разпространяване на актуална информация за дейността 

на НСОРБ и поетапно включване на общинските информационни 

канали като достоверен източник. 

текущ 

 1

.

3 

Подготовка и подписване на меморандуми за партньорство с висши 

учебни заведения. 
март 2021 

 1

.

4 

Изготвяне и реализиране на стажантска програма. 
2021 - 

2022 

2. 

Изграждане и поддържане на партньорски взаимоотношения с 

комуникационните служби на институциите на централната власт и 

европейски институции 

 2

.

1 

Провеждане на работни срещи със структурите за връзки с 

обществеността на централните институции и изготвяне на програма 

за съвместни инициативи по ресори. 

юни 2021 

 2

.

2 

Изготвяне на програма за партньорство с Информационното бюро 

на Европейския парламент в София 
май 2021 

 2

.

3 

Развитие на съществуващите партньорства за провеждане на 

значими за общините събития, конкурси и инициативи съвместно с 

институции и сродни структури. 

текущ 

3. Развитие на мрежата от общински експерти по публични комуникации 

 3

.

1 

Развитие на мрежата от комуникационни специалисти от всички 

общини за изграждане на платформа за обмен на информация, опит 

и знания по комуникация и ефективна координация на 

комуникационни дейности и съвместни кампании. 

текущ 
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 Дейност Срок 

 3

.

2 

Включване на общинските експерти по комуникации в 

поддържането на базата данни за добри практики на общинско ниво 
текущ 

 3

.

3 

Изготвяне на база данни за рекламни позиции и съоръжения 

общинска собственост с възможност за ползване при съвместни 

инициативи и предоставяне в рамките на партньорства. Изработване 

на правила. 

октомври 

2021 

 3

.

4 

Създаване на механизъм за активен обем на информация с МТ и МК 

за културни и обществени събития на общините и включването им в 

НКК и НТР. 

април 

2021 

4. 
Разширяване на възможностите за популяризиране постиженията на 

общините чрез средствата за масова информация 

 4

.

1 

Осигуряване на широка обществена и медийна подкрепа за 

общинския дневен ред чрез участие в партньорство с други 

организации в инициативи от интерес на общините; 

текущ  

 4

.

2 

Подготовка на публикации, медийни участия и интервюта, 

разясняващи общинските позиции по отделни сфери на дейност 
текущ 

5. 
Задълбочаване на контактите и подпомагане на журналисти, отразяващи 

проблеми и постижения на общините 

 5

.

1 

Развитие на системата за предварително информиране на 

журналистите за важни събития, свързани с дейността на НСОРБ и 

общините, проучвания, анализи, срещи и документи, 

представляващи обществен интерес (седмичен бриф за медии, 

подборка събития и личности за предавания/ рубрики с локален 

фокус) 

март 2021 

 5

.

2 

Използване потенциала на медиите за преодоляване на важни за 

общините проблеми и решаване на конкретни казуси (измами, 

поредици от заявления по ЗДОИ и др.) с цел създаване на 

подготвяща обществена подкрепа. 

текущ 

 5

.

3 

Подготовка и пилотно провеждане на открито за журналисти 

заседание на УС на НСОРБ  
юни 2021 

  
Разработване на програма „Академия за журналисти – общините 

днес“ (съвместно с общински експерти) 

2021 - 

2022 
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 Дейност Срок 

6. 
Развитие и осъвременяване на собствената мрежа от комуникационни 

канали на НСОРБ 

 6

.

1 

Обновяване на интернет страницата на НСОРБ март 2021 

 6

.

2 

Технологично обновяване на седмичния електронен бюлетин на 

НСОРБ. Преглед и оценка на разпространението му. 
юни 2021 

 6

.

3 

Разработване на нова концепция за Информационен бюлетин на 

НСОРБ - електронен формат 
май 2021 

 6

.

4 

Издаване на тематични Информационни бюлетини по ключови за 

управлението на общините теми: 

- Административни стандарти; 

- Управление на отпадъците; 

- Управлението на проекти с европейско финансиране през 

програмен период 2021 - 2027; 

- План за възстановяване - мястото на общините; 

- Новата здравна стратегия и концепция за развитие на общинското 

здравеопазване; 

- Стратегически промени в законодателството в интерес на 

общините; 

- Междуобщинско сътрудничество - предизвикателства и 

възможности 

2021 - 

2022 
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IV. Международна дейност на НСОРБ 

Съгласно чл. 9 ЗМСМА НСОРБ осъществява контакти и взаимодействия със 

сродни организации от други страни, както и да членува в международни 

сдружения, чиято дейност е свързана с проблемите на местното самоуправление 

и местната администрация.  

Сдружението представлява и защитава интересите на своите членове пред 

европейските институции. 

 Дейност Срок 

1.  Представителство на българските общини в работата на органите 

на ЕС и институциите на Съвета на Европа 

  

Координация и подкрепа на участието на 

българските местни власти в законодателния 

процес на европейско ниво чрез Комитета на 

регионите (КР): пленарни сесии и комисии  

по график 

  

Организиране на координационни срещи с 

Постоянното представителство на РБ в Брюксел 

преди пленарни сесии на КР, в рамките на които се 

обсъждат приоритетни за българските общини и 

България теми 

при възможност 

  

Координация и подкрепа за участието на 

българските местни власти в Конгреса на местните 

и регионални власти на Съвета на Европа 

(Конгреса) 

по график 

 

  

Провеждане на Шестата процедура за присъждане 

на Етикета за иновации и добро управление на 

местно ниво  

2022 

  

Провеждане на събития по актуални теми от 

европейския дневен ред на ЕС в партньорство с 

Бюрото на Европейския парламент в София 

март - април 

2021 

2022 

2.  Активно участие и принос на НСОРБ в международни организации 

- Съвета на европейските общини и региони (СЕОР), Мрежата на 

асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа (НАЛАС) 

и Обединените градове и местни власти (ОГМВ) 



Стр. 25 от 28 
 

 Дейност Срок 

  

Логистично и експертно обезпечаване на дейността 

на представителите на НСОРБ в ръководните и 

експертните органи на СЕОР, НАЛАС и ОГМВ 

текущ 

  
Изпълнение на програмата на НСОРБ като 

председател на НАЛАС 

януари - април 

2021 

3. Побратимявания и сътрудничество с чуждестранни местни власти 

  

Поддържане и актуализиране на регистър на 

побратимените български общини с чуждестранни 

местни и регионални власти 

текущ 

 

  

Оказване на съдействие на български общини за 

създаване на нови партньорства и побратимявания 

с чуждестранни местни власти 

текущ 

  

Провеждане на срещи на побратимени градове, в 

т.ч. проучване на възможността за провеждане на 

онлайн срещи на побратимени градове 

(включително отложената ХI среща на 

побратимените градове от Русия и България) 

съгласно 

актуалната 

епидемиологична 

обстановка 

  

Съдействие за организиране и провеждане на 

обучения и визити за обмен на добри практики на 

български общини в чужбина - Норвегия, Унгария, 

Франция и Германия 

съгласно 

актуалната 

епидемиологична 

обстановка 

  

Съдействие за организиране и провеждане на 

обучения и визити на представители на чужди 

местни и регионални власти в български общини 

съгласно 

актуалната 

епидемиологична 

обстановка 

  

Насърчаване участието на българските общини за 

участие в проекти, финансирани по линия на 

Официалната помощ за развитие на България: 

разпространение на информация чрез НАЛАС и 

подкрепа за идентифициране на партньори. 

2021 

4. 

Провеждане на среща на УС и КС на НСОРБ с 

дипломатическия корпус в България за представяне 

на местното самоуправление в България 

2022 
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V. Институционално развитие на НСОРБ 

В годината на своята 25 годишнина Сдружението планира да инвестира ресурси в 

трансформирането си в по-устойчива, по-дигитална и по-зелена организация.  

 Дейност  Срок 

1.  Заседания на органите на НСОРБ 

  

XXXIV заседание на Общото събрание (присъствено 

или дистанционно - според епидемичната 

обстановка) 

май 2021 

  XXXV заседание на Общото събрание 
март - април 

2022 

  
Заседания на Управителния съвет (минимум 8 

заседания годишно) 
2021 - 2022 

  
Заседания на Контролния съвет (минимум 3 заседания 

годишно) 
2021 - 2022 

  

Провеждане на пролетни и есенни присъствени и/или 

дистанционни заседания на постоянните комисии на 

НСОРБ 

март 2021 и 

2022 

октомври 

2021 и 2022 

2.  Институционално развитие на НСОРБ 

  

Разработване и въвеждане на система на НСОРБ за 

дистанционно гласуване, приложима за заседанията 

на ОС, УС и КС 

януари - април 

2021  

  

Разработване на нова институционална платформа 

www.namrb.org - интерактивна карта на общините, 

платформа за онлайн проучвания и събития, 

електронен бюлетин и др. 

януари - 

септември 

2021 

  

Подготовка на Стратегически план на НСОРБ за 

периода 2021 - 2030 г. (след проучване на нагласите за 

стратегически приоритети в дейността на НСОРБ сред 

общините) 

януари - 

декември 2021 

  

Подкрепа за участие на хотел „Гергини“ в онлайн 

платформи за туристическо предлагане и 

специализирани туристически изложения. 

2021 

  
Създаване на ново търговско дружество на НСОРБ - 

хотел „Гергини“ 
април 2022 

http://www.namrb.org/
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 Дейност  Срок 

3.  Инвестиции в собствеността на НСОРБ 

  Газификация на хотел „Гергини“ 2021 

  Изграждане на нова IT архитектура на НСОРБ 
януари - април 

2021 

  Текущи ремонти в сградата на НСОРБ в София текущо 

  

Оценка на възможностите за привличане на финансов 

ресурс, партньори и потенциални терени за 

изграждане/закупуване на нова сграда на НСОРБ в 

София и определяне на подходящ период за 

реализация на инвестицията 

2021 

4.  Развитие на административния и финансов капацитет на НСОРБ 

  

Разработване на проекти за финансиране на 

дейностите на НСОРБ чрез европейски и други 

финансови източници 

текущ 

 
Поддържане на постоянни контакти и взаимодействие 

с донорски организации, рекламодатели и спонсори 
текущ 

5.  НСОРБ - устойчива, прозрачна и отговорна организация 

  

Разработване на ръководство за по-устойчива и по-

екологична организация (правила за закупуване и 

ползване на офис техника, транспорт, кетъринг, 

хотели, събития, технически срещи и др.) 

април - юли 

2021 

 

Закупуване и въвеждане на нови платформи за 

видеоконферентни срещи и запазване на повече 

виртуални срещи в обичайната дейност на 

организацията 

текущо 
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VI. 25 години НСОРБ през 2020 г.  

На 11 декември 2021 г. НСОРБ ще навърши 25 години. 

На тази дата, през 1996 г. в сградата на Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството кметовете на 94 общини създават своя 

национално представителна организация.  

Днес всички 265 общини членуват в нашата организация. През цялата 2021 г. 

ще проведем серия от разнообразни събития, за да отбележим юбилея. 

Разчитаме на вашето активно участие! 

 Дейност Срок 

1.  

Подготовка и разпространение на табели с 

надпис „Община ….. – член на НСОРБ“ за 

административните сгради на всички 

общини 

март 2021 

2.  Подготовка на филм „25 години НСОРБ“ 

Май-ноември 2021, 

излъчване по БНТ на 

11.12.2021 

3.  

Издаване на специално издание на книгата 

„Ако кметовете управляваха света“ от 

Бенджамин Барбър: 

- Разпространение на книгата до всички 

общини 

- Публично представяне на книгата в 6-те 

района за планиране 

април 2021 

 

май 2021 

 

 

май - октомври 2021 

4.  

Връчване на награди „Цялостен принос за 

развитието на НСОРБ“ на дългогодишни 

кметове, членове на УС и др. 

в рамките на ОС или на 

целево събитие на 

11.12.2021 

5.  

„България - това са общините“ - изложба - 

инициатива в подкрепа на местни творци, 

организирана, съвместно с МК и НХГ 

октомври 2021 

6.  

Провеждане на публични лекции на 

общински кметове във висши учебни 

заведения 

2021 - съгласно актуалната 

епидемиологична 

обстановка 

 


