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    УВАЖАЕМИ ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, 

 

На учредителното за мандат 2019 – 2023 Общо 

събрание на НСОРБ, проведено на 25 и 26 февруари 

2020 г., бяха очертани основните предизвикателства 

пред работата на нашата организация в рамките на 

четиригодишния ни мандат: 

 

• практическо прилагане на концепцията за новото 

интегрирано планиране на общинско и 

регионално равнище, ориентирана към 

постигането на комплексен ефект в различните 

сфери на обществения живот с използването на   

национален и европейски финансов ресурс;

•    постигане на по-голяма финансовата  незави- 

     симост на общините, чрез усъвършенстване 

     на механизмите за разпределение на 

 

субсидиите и промени в данъчното законодателство, които да обвържат 

икономическата активност на местно ниво с бюджетите на общините; 

• постигане на по-голяма финансовата независимост на общините, чрез 

усъвършенстване на механизмите за разпределение на субсидиите и промени в 

данъчното законодателство, които да обвържат икономическата активност на 

местно ниво с бюджетите на общините; 

•  ефективното прилагане на политиките за устойчиво развитие, чрез 

усъвършенстване   

• на системите за управление на отпадъците, внедряването на зелени политики,   

• използване на съвременни технологични решения и енергоспестяващи 

технологии. 

 

2020 година ни изправи пред най - 

голямото предизвикателство в новата 

история на човечеството – пандемията 

COVID 19.  

Пандемията изцяло преподреди 

приоритетите на всички обществени 

системи, включително на общините и 

НСОРБ. През 2020 г. за първи път в новата 

история на България бе обявено 

извънредно положение, а на територията 

на всички държави по света бяха 

въведени строги противоепидемични 

ограничения. 

Българските общините бяха изправени 

пред необходимостта от бързо 

въвеждане на мерки по превенция и 

овладяване на последствията от 

пандемията, а от втората половина на 

годината - и успешно интегриране на 

дейността на общините в плановете и 

програмите за възстановяване и 

енергиен преход.  

Енергията, управленските решения и 

ежедневната работа на нашата 

организация бяха ангажирани да 

посрещнат това предизвикателство и 

същевременно да подкрепят общините в 

изпълнението и на обичайните им 

дейности. 

Даниел Панов 
Кмет на община Велико Търново 
Председател на УС на НСОРБ 



                                       

                                     Отчет за дейността на Управителния съвет на НСОРБ през 2020 г. 

През 2020 г., освен всички нови задачи, продиктувани от пандемичната обстановка, 

НСОРБ реализира или започна работа и по другите ключови приоритети за годината: 

 в бюджетните преговори за 2021 г. бяха договорени най-високите ръстове за 

общинските бюджети от 12 години насам; 

 НСОРБ и общините получиха ключова роля в структурирането и управлението на 

новите Регионални съвети за развитие – кметове ще ръководят и шестте съвета; 

 след петгодишно прекъсване беше възстановена дейността на Съвета по 

децентрализация на държавното управление, предстои приемане на програмата за 

децентрализация за периода 2021 – 2025 г.; 

 започна и третата мониторингова мисия на Конгреса на местните и регионални 

власти на Съвета на Европа (КМРВЕ) за оценка изпълнението на Европейската харта 

за местното самоуправление (ЕХМС) в България.  

 

Съгласно одобрената от нас Програма за дейността на НСОРБ за 2020 г. работата на 

организацията беше структурирана в три основни направления: 

 

1. Осигуряване на повече правомощия и ресурси за добро управление на местно 

ниво чрез: 

 усъвършенстване на нормативната уредба, чрез подготовка и отстояване на 

промени в законодателството за ясни и ресурсно обезпечени отговорности и 

правомощия на местните власти в България; 

 осигуряване на ефективно представителство и защита на интересите на 

общините; 

 осигуряване на финансови ресурси за реализиране на общинските 

правомощия чрез разработване на модели за реформа на бюджетната и 

данъчна система в България в частта, касаеща общините, активно участие в 

Бюджетна процедура 2021 и др. 

2. Укрепване капацитета на местната власт чрез осигуряване на подкрепа за: 

 новоизбраните кметове и общински съветници за мандат 2019 – 2023 при 

навлизането им в работата; 

 повишаване на капацитета на експертния състав на общините; 

 организационното развитие на общинските администрации; 

 идентифициране и оползотворяване на местния потенциал за успешно 

икономическо развитие на общинско ниво; 

 повишаване на капацитета на общините при разработването и изпълнението на 

проекти, съфинансирани от ЕСИФ; 

 централизирано възлагане на обществени поръчки. 

3. Координиране участието на българските общини в политиките на Европейския 

съюз чрез: 

 подкрепа за представителите на българските общини в органите на ЕС; 

 изпълнение на ангажименти във връзка с членството на НСОРБ в Съвета на 

европейските общини и региони (СЕОР), Мрежата на асоциациите на местните 

власти от Югоизточна Европа (НАЛАС) и Обединените градове и местни власти 

(ОГМВ); 

 подготовка на общински позиции по изпълнение на европейски политики за 

програмен период 2014 – 2020 и планиране на програмен период 2021 – 2027; 

 съдействие за побратимявания и сътрудничество с чуждестранни местни власти. 
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В настоящия отчет за дейността на организацията през 2020 година е изведен 

целия спектър от извънредни задачи и решения в ежедневната ни дейност, 

наложени от COVID пандемията, за ключовите ни постижения през годината, за 

реализацията на приоритетите, заложени в Програма 2020, както и за проблемите 

и предизвикателствата, които все още имаме да разрешаваме заедно. 
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COVID 19  

И ДЕЙНОСТТА НА НСОРБ  

В ПОДКРЕПА НА ОБЩИНИТЕ ПРЕЗ 2020 г. 
 

Обявеното на 13 март 2020 г. извънредно положение на територията на Република 

България постави в непозната ситуация всички обществени системи, включително и 

общините. Новоизбраният на 26 февруари 2020 г. Управителен съвет на НСОРБ стартира 

своя мандат в он-лайн среда – от 7 април 2020 г. заседанията на УС се провеждат чрез 

видео-конферентна връзка, през платформата Zoom.  

През двата месеца на извънредното положение – до 15 май 2020 г., УС заседаваше всяка 

седмица, за да обсъжда и търси решения за всички нововъзникващи проблеми пред 

общините, свързани с опазването на здравето и живота на хората и осигуряване на 

нормалния ритъм на публичните услуги, предоставяни от местната власт. НСОРБ 

неотклонно подкрепяше усилията на местните власти както по отношение ресурсното 

осигуряване за провежданите противоепидемични мероприятия, така и за създаване на 

адекватна нормативна рамка за дейността на местните администрации и общински 

съвети в тази обстановка. 

 

    
 

Кадри от съвместната изложба, реализирана с БТА, която припомня трудностите за общините след 

обявяване на извънредното положение. 

 

ЕФЕКТЪТ COVID 19  

върху дейността на общините 

 

В създадената от пандемията обстановка общините успяха в кратки срокове да 

преформатират цялостно работата на администрациите чрез: 

 адаптиране на работните процеси към голям брой заразени или контактни 

служители; 

 спазване на всички изисквания за работа в намален състав с цел осигуряване на 

дистанция; 

 динамичен преход към все повече електронни услуги; 

 ангажиране с огромен обем противоепидемични дейности; 

 разширяване обхвата на социалните услуги и специфични дейности за възрастни, 

самотно живеещи и поставени под карантина лица; 

 запазване обхвата и качеството на предоставяните публични услуги; 
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 спешна реорганизация на общинските бюджети за осигуряване на средства за 

неотложните ангажименти, свързани с пандемията; 

 активна работа по приключване на редица проекти от текущия програмен 

период; 

 подготовка за новия програмен период; 

 прилагане на нови фундаментални законови разпоредби в областта на 

регионалното развитие, образованието и социалните услуги. 

 

През май 2020 г. НСОРБ проведе проучване сред общините за анализ на тенденциите и 

степента на отражение на кризата с COVID - 19 върху общинските бюджети. 

Констатирани бяха: 

 спад на постъпленията от собствени приходи на общините с 41%,  

 спад на постъпления при данъчните приходи  с 45%.  

 

Допълнителен натиск върху общинските бюджети оказаха: 

 някои централно въведени облекчения за бизнеса по отношение на дължими такси 

и данъци; 

 освобождаването от наеми на общински имоти; 

 трудностите пред нормалното функциониране на общинските предприятия и 

дружества; 

 липсата на достъп на общинските предприятия до мерките за подкрепа на 

бизнеса на национално ниво; 

 спирането на дейности в сферата на културата, образованието и спорта; 

 общинските служители не бяха включени в мерките за материална подкрепа на 

централно ниво. 

  

   

 

В тежката ситуация общините не си позволиха да актуализират размерите на местните 

данъци и такси за 2020 г. Местните администрации останаха един от най-коректните 

работодатели и не пристъпиха към масови съкращения.  

 

В протокола, подписан между Министерството на финансите и НСОРБ след края на 

консултациите по проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 

г. в частта за общините, е записано, че „и двете страни отчитат безпрецедентните 

последици, които оказва пандемията COVID 19 както върху живота на гражданите, така 

и върху работата на местните власти и отбелязват усилията, които полагат общините за 

защита живота на хората, в подкрепа на бизнеса и за осигуряване на цялостната  
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социална и икономическа устойчивост.“ Документът отчита, че през 2020 г. общините са 

успели да се справят със свои средства с допълнителните разходи за управлението на 

кризата и като резултат бюджетите им са в затруднено финансово състояние, както  

заради значителните загуби от данъчни приходи и други форми на доходи, така и заради 

наложителното увеличаване на някои разходи. 

В тези обстоятелства, дейността на Управителния съвет на НСОРБ в подкрепа на 

общините през цялата 2020 година може да бъде представена в три групи дейности: 

 

Осигуряване на финансовата стабилност на общините  

чрез договаряне на механизми за гъвкаво управление на ресурсите 

 

Приоритетна цел в усилията на НСОРБ беше осигуряването на максимална гъвкавост за 

общините в процеса на вземане на решения и изпълнение на възложените им 

ангажименти в условията на извънредно положение и извънредна епидемична 

обстановка. В периода април – май 2020 г. бяха формулирани серия от предложения за 

гъвкаво използване на наличните финансови средства по общинските бюджети от 

субсидии и трансфери, които бяха представени от ръководството на УС пред 

ръководствата на всички парламентарни групи на поредица от он-лайн срещи на 15 

май 2020 г.  

Тези срещи дадоха резултат и мотивираните предложения на НСОРБ намериха 

отражение в ключови нормативни промени за:  

 забрана за налагане на запори на банкови сметки на общини по време на 

извънредното положение и до два месеца след неговата отмяна (чл. 5 от ЗМДВИП); 

 отпускане на безлихвени заеми за сметка на централния бюджет до края на 2020 

г. със срок на възстановяване, не по-дълъг  от края на 2021 г. (§ 38 от ПЗР от Закона 

за здравето); 

 възможност за ползване за противоепидемични мерки на трансфера за зимно 

поддържане, предоставен до 20 януари 2020 г. за зимно поддържане и 

снегопочистване на общински пътища (§ 39 от ПЗР от закона за Здравето); 

 възможност за включване на разходите за изпълнение на противоепидемични 

мерки в разходите за поддържане на чистотата на териториите за обществено 

ползване в населените места и селищните образувания в общината (§ 40 от ПЗР 

от Закона за здравето); 

 ползване на до 30 на сто от натрупаните средства за отчисления и обезпечения по 

ЗУО и отлагане на плащането на им до края на годината без върху тях да се 

начисляват лихви (§ 41 от ПЗР от закона за Здравето; 
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В резултат на множество двустранни и многостранни срещи на представители на УС 

и КС на НСОРБ и на новоизбраните председатели на постоянните комисии на 

Сдружението, в рамките на 2020 г. бяха договорени и  допълнителни средства и 

промени в законодателството за подобряване на финансовото състояние на 

общините: 

 допълнителни средства в общ размер на 15 млн. лв. за компенсиране на 

разходите по преодоляване на негативното въздействие на кризата КОВИД-19, 

договорени по време на консултациите с министъра на финансите по Бюджет 

2021 г. на 15 октомври 2020 г. Средствата бяха предоставени на общините въз 

основа на Постановление на Министерски съвет от 16 декември 2020 г. В рамките 

на преговорите бяха договорени и още 30 млн. лв. в централния бюджет за 

компенсиране на извънредните разходи на общините през 2021 г.; 

 компенсиране на най-тежко пострадалите от кризата общини и тези, които 

развиват активно туризъм чрез допълнителни 3 млн. лв. за общините с население 

под 30 000 жители, които нямат достъп до обща изравнителна субсидия;  

 отпадане на задължението на общините да внасят отчисленията по Закона за 

управление на отпадъците за периода от 1-ви март до 31 декември 2020 г. (ЗИД на 

ДОПК, обн. ДВ 105/11.12.2020 г.), като средствата остават за общината и се 

разходват по решение на общинския съвет. Така НСОРБ успя да постигне 

отлагане, а в последствие и отмяна на дължимите отчисления и обезпечения по 

ЗУО, с подкрепата на Парламентарната комисия по бюджет и финанси беше 

прието и предложението на НСОРБ за 

 осигуряване на допълнителен финансов ресурс на общинските служители, заети 

в социалните и здравните услуги чрез увеличение на стандартите за финансиране 

на делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели в 

общ размер на 15 млн. лв., считано от 1 август 2020 г. (между 5 и 20 % за различните 

услуги); 

 общинските болници в труднодостъпни и/или отдалечени райони получиха 

допълнително целеви средства в размер на 6 млн. лв.; 

 допълнително финансиране за общински проекти за патронажна грижа по 

домовете, предоставяна от общините в размер на 45 млн. лв.; 

 разработена рамка за подкрепа чрез ”Ковид- допълващ стандарт” за социалните 

услуги, който да бъде финансиран от ОПРЧР; 

 през цялата година бяха търсени различни възможности за продължаване, без 

прекъсване на програмите за топъл обяд и патронажна грижа в общините; 

 с усилията на НСОРБ бяха осигурени средства в размер на 5 000 лв. персонална 

помощ на пазителите на народните занаяти и традиции в 4-те ареални 

етнографски комплекса в страната. 
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Законодателни инициативи на НСОРБ  

за адаптиране работата на общините в условията на пандемия 

 

В периода след въвеждане на извънредното положение в страната, НСОРБ подготви, 

мотивира и внесе за разглеждане редица предложения за промени в действащото 

законодателство, насочени към адаптиране работата на общините в условията на 

пандемия. Предложенията бяха защитени от членовете на УС в поредица от 

видеоконферентни срещи с министри и народни представтели и бяха приети: 

 промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение 

беше създадена възможност общинските съвети да заседават неприсъствено за 

срока на извънредното положение и 2 месеца след прекратяването му. Това даде 

възможност за непрекъсваемост на дейността на общинските съвети, които със 

своите нормативни актове осигуриха действията и на общинските 

администрации; 

 предложение на НСОРБ предвиденото в Закона спиране на административните 

производства да не се отнася за дейностите, свързани с обществени поръчки и с 

изпълнението на европроекти; 

 минимизиране на рисковете от приемането на разпоредби за задължително 

намаляване или освобождаване от местни данъци. Законодателят определи 

единствено две възможности, които общинските съвети по своя преценка да 

използват – едната, свързана с намаляването на размера на наемите на 

общинска собственост, а другата - за еднократно намаляване на размера на 

дължимата такса битови отпадъци за времето на извънредно положение и 

епидемична обстановка; 

 финансова компенсация по отношение на предвидена от държавата мярка за 

подкрепа на таксиметровите превозвачи, които заплащат местен данък за 

таксиметров превоз на пътници в намален размер през 2021 г., за сметка на 

държавата. 

 изменения в Закона за здравето, които дават възможност на общините, чрез свои 

длъжностни лица, да осъществяват контрол по изпълнението на 

противоепидемичните мерки.  

 

 

Подкрепа от НСОРБ за управленските екипи и администрацията в общините в 

условията на КОВИД 

 

НСОРБ в кратък срок преформатира ежедневната си дейност, за да осигури 

функционирането на всички свои органи в он-лайн среда и да осигурява за общините 

максимално бързо необходимата им информация. 

 създадена беше организационна и техническа възможност заседанията на 

ръководните органи на Сдружението - Управителния и Контролния съвети - да се 

провеждат дистанционно; 

 създадена беше и система за бързо известяване на кметовете на общини за 

важни решения и разпореждания във връзка с въведеното извънредно положение 

и последващата извънредна епидемична обстановка чрез затворена Viber група. 

Ефективността на този тип комуникация утвърди използването й и досега; 
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 НСОРБ обособи специален раздел „Грижата на общините” на сайта на 

сдружението http://www.namrb.org/, в който ежедневно се публикуват съобщения 

за предприетите от общините действия за борба с COVID-19 и се популяризират 

мерки и инициативи в подкрепа на местните общности. На практика бе 

създадена информационна база за обмен на добри практики за решения на 

местната власт при справяне с неотложни проблеми в условията на пандемия; 

 НСОРБ създаде и поддържа актуална база данни за всички контактни точки, 

разкрити в 236 общини, за предоставяне на храна и медикаменти на нуждаещите 

се и на лицата, поставени под карантина. Информацията в базата данни се 

актуализира системно. Тя е публично достъпна на сайта на НСОРБ, на интернет 

страницата на МТСП и на единния информационен портал на правителството; 

 НСОРБ участва активно в разработването на информационната платформа, 

която поддържа база данни за регистрираните доброволци, в помощ на 

Националния оперативен щаб. Сдружението събра данните на записаните по 

общини желаещи да се включат като доброволци, които бяха предоставени за 

проверка от компетентните органи с цел избягване на опитите за злоупотреба от 

криминално проявени лица. 3 604 лица от 202 общини бяха включени в базата 

данни на национално ниво; 

 

 

 в подкрепа на дарителските 

кампании, обявени от общинските 

лечебни заведения, НСОРБ изготви 

интерактивна карта на 

общинските болници с актуални 

данни за откритите дарителски 

сметки. Картата е достъпна на 

сайта ни www.namrb.org и бе 

интегрирана в единния 

информационен портал на 

правителството. Информацията в 

картата се актуализира системно; 

 изготвени бяха правни консултации за по-важните промени в дейността на 

общините съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение;  

 осигурен бе достъп на 225 общини до Националната информационна система 

за борба с Covid-19, разработена от Министерството на здравеопазването. 

Системата предоставя възможност за проверки в Регистъра на поставените под 

карантина лица, за начало и край на периода на изолация, както и достъп до 

статистически данни за регистрираните заболели от коронавирус на територията 

на съответната община; 

 чрез НСОРБ предприеманите от общините мерки за преодоляване на тежката 

ситуация намериха широко отражение в национални средства за масова 

информация; 

 общините и екипа на Сдружението поддържаха ежедневна връзка с редица 

ведомства, но най-вече с МЗ, МТСП, АСП, МОН, МВР, ГДПБЗН, МТИТС и др.; 

 

http://www.namrb.org/
http://www.namrb.org/


                                     Отчет за дейността на Управителния съвет на НСОРБ през 2020 г. 

                                                                                                                                                                       Стр. 12 от 102 
 

 

 

 екипът на НСОРБ извърши проучване на опита партньорски организации от 

Югоизточна Европа в рамките на НАЛАС и предостави събраната информация 

на общините за ползване на приложими решения в условията на криза. 

 

 

 

НСОРБ бе основен партньор на Националния логистичен щаб по разпределението на 

дарения за нуждите на общините:  

 75-те най-малки общини получиха препарати за дезинфекция, осигурени от 

пловдивската фирма „Строй Инвест Груп 2“. Дружеството дари чрез НСОРБ 750 

л. дезинфектанти, които бяха предоставени на местните администрации, 

изпитващи затруднения да осигурят всички необходими средства за изпълнение 

на предписанията на здравния министър. Дарението бе осигурено с подкрепата 

на Министерство на труда и социалната политика. 

 

 

 „Рено Нисан България“ АД и 

търговските представителства в 

страната на марките Renault, Dacia и 

Nissan предоставиха над 20 автомобила 

за нуждите на общините по осигуряване 

на храна, медикаменти и 

дезинфектанти за нуждаещите се хора.  

 

Дейност на НСОРБ Общини Брой достигнати 

хора 

Доставка на защитни маски за служителите по общини, които 

имат пряк контакт с гражданите: 

• Домашен социален патронаж;  

• Доброволци, работещи "на терен"; 

• Патронажна грижа за хора с увреждания;  

• Служители на фронт офиси в общините.  

111  

Централизирана платформа с регистър на всички доброволци в 

страната  

202 8 794 

Съдействие за закупуване и доставка на дезинфектанти за 

общините 

26  

Дарение на дезинфектанти за общините с население под 7000 

жители 

75  
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 Първите 8 автомобила за помощ в рамките на Столична община бяха приети 

лично от кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова. На 15.04.2020 г. в София 

официално бяха връчени ключовете на 7 автомобила на екипите в общините 

Смядово, Казанлък, Монтана, Горна Оряховица, Асеновград, Благоевград и 

Димитровград. На 16.04.2020 г. председателят на Общинския съвет в Гурково прие 

автомобилът, който бе предоставен за нуждите на общината.  

Автомобилите бяха предоставени за ползване до края на извънредното 

положение. 

 

 

 

 Ромпетрол България дари 10 500 литра гориво. Безналични карти за разплащане 

във всички обекти на „Ромпетрол България“ бяха предоставени на 21 общини – 

областни градове, на чиято територия има бензиностанции на компанията. НСОРБ 

препоръча на кметовете на общини, безвъзмездно предоставеното гориво от 

„Ромпетрол България“ да бъде използвано за зареждане на моторните превозни 

средства на доброволците, които са ангажирани с доставката на храна и 

лекарства за възрастни, самотно живеещи и нуждаещи се хора. 

 

Пълната информация за предоставените дарения  

е публично достъпна на сайта на НСОРБ. 
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ НА НСОРБ ОТ ПРОГРАМА 2020 
 

Макар и да промени изцяло приоритетите на държавата и общините, пандемията COVID 

19 не спря работата на институциите, нито изпълнението на текущите им задачи, 

включително и тези, заложени в Програмата на НСОРБ.  

В този раздел на Отчета за дейността на Управителния съвет са представени всички 

инициативи на НСОРБ през годината в изпълнение на поставените от делегатите на 

Общото събрание ключови задачи, повечето от които също са повлияни в различна 

степен от мерките, наложени от пандемията. 

 

1. Ключови постижения за общините в дейността на НСОРБ през 2020 г. 

 

1.1. Бюджетни преговори за 2021 г.  

Договорени бяха най-високите ръстове за общинските бюджети от 2009 г. досега. 

 

Осигуряването на по-добра финансова рамка за общините е траен приоритет в 

дейността на НСОРБ. През 2020 г. не бяха приети същностни за местните финанси 

промени в правната рамка, но за сметка на това бяха осигурени най-високите ръстове 

на всички трансфери от централния за общинските бюджети за 2021 г. и не допуснахме 

въвеждането на нови централизирани данъчни облекчения, повлияни от пандемията. 

Средствата за общините в ЗДБРБ 2021 са увеличени със 731,7 млн. лв. Това е най-високият 

ръст на държавните трансфери към общинските бюджети за последните 12 години. 

В резултат на целогодишната работа на Управителния съвет и проведените от неговите 

членове срещи с ресорните министри по макрорамката и стандартите за 

делегираните от държавата дейности, размерите на общата субсидия за делегираните 

от държавата дейности бяха увеличени значително - средно с 18,6%, като за първа година 

ръстът на стандартите, без тези в системата на образованието, е с 30,8%. За пръв път 

сериозно се увеличават и средствата за дейност „Общинска администрация“ – среден 

ръст от почти 23%. 

 

Средства по стандартите за 

делегираните от държавата дейности                                                                  ръст с 18,6% 

 за „Образование“ - 383,7 млн. лв. (14,3 %); 

 за „Здравеопазване“ – 39,9 млн. лв. (23,5 %) 

 за „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – увеличение с 131, 2 млн. лв. (45,3 %), oт 

които, по настояване на общините, през 2021 г. е предвидена нова делегирана дейност 

„Асистентска подкрепа“, за която са разчетени 79,7 млн. лв. за изключените от Закона за 

личната помощ и национални програми възрастни хора и други лица с увреждания.  

 за „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – ръст с 15,1 млн. лв. (11,1 %) 

 за „Общинска администрация“ – ръст със 78,4 млн. лв. (23 %) 

 

Средства по трансферите за местни дейности                                               ръст с 9,5 %  

 целева субсидия за капиталови разходи - увеличена с допълнителни 5 млн. лв., над 

първоначално предвидените 20 млн. лв. (+ 12,6%); 

 целево за зимно поддържане и снегопочистване - общ ръст от 5 млн. лв. (+ 11,6%) 

 обща изравнителна субсидия - увеличена с още 10 млн. лв., над първоначално предвидените 

15 млн. лв. ръст съгласно предварителните разчети на МФ. (+ 7,3%)
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Със ЗДБРБ за 2021 г. са увеличени и субсидиите и другите текущи трансфери за превоз 

на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и 

транспорта в планински и други райони – със 7 млн. лв. (от 25 на 32 млн. лв. ). Разширени 

са възможностите за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи.  

При обсъждането на ЗДБРБ за 2021 г. в Народното събрание, с подкрепата на 

Парламентарната комисия по бюджет и финанси беше прието предложението на 

НСОРБ за еднократно удължаване на срока за внасяне на проектите на общинските 

бюджети за 2021 г. с 25 работни дни допълнително.  

 

 
 

 

В хода на преговорите Министерството на финансите прие предложението на НСОРБ 

да бъдат подкрепени най-тежко пострадалите от кризата общини и тези, които развиват 

активно туризъм. Достъп до ресурса имат общините под 30 000 жители, които нямат 

достъп до обща изравнителна субсидия и имат намаление на приходите от данък върху 

недвижимите имоти с повече от 5% и на приходите от туристически данък с повече от 15% 

спрямо отчета им за същия период от предходната година. 

Все още не може да бъде отчетен напредък по отношение на съвместната работа с МФ 

относно промяна в механизма за разпределение на изравнителната субсидия по 

общини.  
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1.2. НСОРБ и общините получиха ключова роля в структурирането и управлението на 

новите Регионални съвети за развитие – кметове ще ръководят и шестте съвета 

 

През 2020 г. бяха изменени основните нормативни актове в сферата на регионалното 

развитие - Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Правилника по прилагането му 

(ППЗРР). НСОРБ активно се включи в процеса по обсъждане на измененията в двата 

документа.  

 

 

 

 

 

По-важните предложения на НСОРБ, 

които бяха приети:  

 представителите на общините в 

състава на Регионалния съвет за 

развитие се избират по процедура, 

администрирана от НСОРБ; 

 удължен бе срокът за изготвяне на 

ПИРО за периода 2021 – 2027 г; 

 мандатът на председателя и 

заместник-председателя на РСР е 

съобразен с мандата на 

общинските изборни лица, т.е. за 

период от четири години. 

 

През месец септември 2020 година НСОРБ проведе процедурата за избор на 

общинските представители в съставите на РСР на шест регионални заседания по 

райони за планиране. Излъчени бяха общо 178 представители – изборни лица, титуляри 

и заместници в съставите на РСР.  

 

 
 

 

 



                                     Отчет за дейността на Управителния съвет на НСОРБ през 2020 г. 

                                                                                                                                                                       Стр. 17 от 102 
 

 

 

В периода 16 декември 2020 г. - 22 януари 2021 г., бяха проведени учредителните 

заседания на Регионалните съвети за развитие (РСР) в новия им разширен състав. На тези 

заседания РСР бяха избрани  ръководствата - председател и заместник-председател с 

4-годишен мандат.  

 

 

Във всичките шест Съвета, избраните ръководствата са от квотата на общините: 

 

Район от ниво 2/ 

Дата на 

заседанието 

Ръководство 

Председател Заместник-председател 

Югоизточен район 

16.12.2020 г. 

Димитър Николов, член на УС 

на НСОРБ, кмет на община 

Бургас 

Живко Тодоров, кмет на 

община Стара Загора 

Северозападен 

район 

17.12.2020 

Калин Каменов, член на УС на 

НСОРБ, кмет на община Враца 

Златко Живков, член на УС на 

НСОРБ, кмет на община 

Монтана 

Североизточен 

район 

12.01.2021 

Иван Портних, кмет на община 

Варна 

Любомир Христов, кмет на 

община Шумен 

Северен централен 

район 

15.01.2021 

Даниел Панов, председател на 

УС на НСОРБ, кмет на община 

Велико Търново  

Таня Христова, кмет на 

община Габрово 

Южен централен 

район 

21.01.2021  

Здравко Димитров, кмет на 

община Пловдив 

Хасан Азис, заместник-

председател на УС на НСОРБ, 

кмет на община Кърджали 

Югозападен район 

22.01.2021 

Петър Паунов, член на КС на 

НСОРБ, кмет на община 

Кюстендил 

Васко Стоилков, член на КС на 

НСОРБ, кмет на община 

Сливница 

 

В заседанията на Регионалните съвети за развитие с право на съвещателен глас, в 

качеството им на наблюдатели участват представители на централната власт, НСИ, БАН, 

НСОРБ, на национално представените организации на работодателите и на 

работниците и служителите, на висшите училища, на икономическия сектор в съответния 

регион за планиране от ниво 2, както и представители на юридически лица с 
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нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза на територията на 

съответния регион. 

Една от най-важните функции на Регионалният съвет за развитие е участието му в 

процеса на подбор на проекти, съфинансирани от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове, от други европейски фондове и финансови източници, 

включително финансови инструменти, и от съответното национално съфинансиране. 

 

Екипът на НСОРБ ще администрира и подпомага участието на представителите на 

общините в заседанията на Регионалните съвети за развитие чрез съдържателна 

подготовка и логистично обезпечаване на всяко заседание. 

 

 

1.3. Възстановяване на дейността на Съвета по децентрализация на държавното 

управление, предстои приемане на Програмата за децентрализация за периода 

2021 – 2025 г. 

 

На 26.08.2020 г., след близо 5 годишно прекъсване, беше възстановена дейността на 

Съвета по децентрализация на държавното управление.  
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В процес на актуализация е Стратегията за децентрализация 2016-2025 г., подготвя се 

нова Програма за нейното изпълнение през следващите пет години и се обсъждат 

предложения за промени в постановлението, което регламентира работата на Съвета 

по децентрализация на държавното управление. Документите се изработват от 

Междуведомствена работна група с участието на НСОРБ.  

 

През април 2020 г. НСОРБ за пореден път постави пред министъра на регионалното 

развитие и благоустройството Петя Аврамова, която е и председател на Съвета, въпроса 

за неговата ефективност. НСОРБ предлага в Програмата за периода 2020 – 2025 да бъде 

включен пълният пакет от мерки, които остават неизпълнени от предходните програми – 

фискална децентрализация чрез реорганизиране на данъчната система с оглед 

разнообразяване на местните данъци; мерки за защита и развитие на собствената 

сфера на дейност на местното самоуправление и законова защита от прехвърляне на 

ресурсно необезпечени нови задължения на общините. 

 

По време на заседанието, представеният от Секретариата доклад за изпълнението на 

Стратегията за децентрализация 2016 – 2025 и развитие на процеса на децентрализация 

през периода 2016 – 2019 бе приет само за сведение, поради съществените критични 

бележки, изразени от общините. Представителите на НСОРБ разкритикуваха подхода за 

отчитане на несъществени конкретни ведомствени задачи като принос към 

децентрализацията, още повече, че значителна част от тях по никакъв начин не касаят 

работата на общините. Отчетено бе, че едни от най-важните въпроси, които по мнението 

на общините буксуват, са свързани с финансовата децентрализация – разработването 

на нов механизъм за разпределяне и определяне общия размер на капиталовата 

субсидия, на механизъм за разпределяне на изравнителната субсидия, както и 

дългогодишният проблем с прехвърлянето на задължения към местните администрации 

без финансово обезпечаване. Предварителният план за изпълнение на възложените 

задачи предвижда през февруари 2021 г. целият пакет документи да бъде изготвен за 

внасяне в Министерския съвет.  

 

 

Приоритети в бъдещата Стратегия за децентрализация на държавното 

управление, съгласно приетата от УС на НСОРБ позиция: 

 Защита и развитие на собствената сфера на дейност на местното 

самоуправление, в т.ч. разширяване правомощия по управление на делегирани 

дейности, предоставяне управлението и приходите от ресурси с местно 

значение и др.; 

 Фискална децентрализация, в т.ч. разширяване на собствената приходна 

база с трансформиране на някои национални данъци в местни (например 2 % 

от ДДФЛ), данъчно облагане на земеделски земи и гори, законови гаранции 

срещу възлагане на финансово необезпечени дейности и др.; 

 Развитие на местната демокрация чрез използване на съвременни 

комуникационни канали, мерки за антикорупция на местно ниво и прозрачност. 
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1.4. В края на 2020 г. започна третата мониторингова мисия на Конгреса на 

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

изпълнението на Европейската харта за местното самоуправление (ЕХМС) в 

България 

 

Заслугата на НСОРБ за възстановяване работата на Съвета по децентрализация в 

държавното управление бе отчетена като важно постижение в работата на 

организацията 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 края на 2020 г. Съветът на Европа започна мониторинг за изпълнението на Европейската 

харта за местното самоуправление в България. Наблюдението за спазване на 

принципите на местната и регионална демокрация се извършва във всичките 47 държави 

– членки и се провежда веднъж на 10 години. Процедурата дава възможност за 

продължаване на конструктивния политически диалог с държавните власти по въпросите 

на местната демокрация. Предходните мониторингови процедури за България са 

провеждани през 1997-1998 г. и 2010-2011 г. 

 

Последният доклад на Съвета на Европа от 2011 г. дава висока оценка за НСОРБ като 

утвърдена организация, подкрепяна от всички местни власти, чиято роля в процеса на 

вземане на решения на национално ниво значително е нараснала. 

 

 



                                     Отчет за дейността на Управителния съвет на НСОРБ през 2020 г. 

                                                                                                                                                                       Стр. 21 от 102 
 

 

   
Делегацията на КМРВЕ за мониторинга на страната ни включваше г-жа Брайъни Рудкин 

от Великобритания - докладчик по местна демокрация, г-жа Ранди Мондорф от Дания - 

докладчик по регионална демокрация, косекретарят на Монитонговия комитет г-жа 

Свитлана Перевертен и г-н Маркос-Коминос Хлепас - член на групата на независимите 

експерти по ЕХМС. 

 

 

Първият етап на мониторинговата мисия 

включваше срещи с официалните 

представители на местните власти - 

ръководството на НСОРБ, председателя 

на Националната асоциация на 

председателите на общински съвети 

(НАПООС) и представители на три 

различни по големина общини 

(Столична община, община Болярово, 

община Силистра). 

 

Срещи се проведоха и с председателя на Народно събрание, председателя на 

комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и 

депутати, с председателя на Конституционния съд, министрите на регионалното 

развитие и благоустройството и на финансите, а също така и с омбудсмана и 

председателя на Сметната палата. 

 

Основните постижения в развитието на местното самоуправление, отчетени от 

НСОРБ по време на работните срещи: 

 местната власт е утвърден законово признат партньор на централната власт; 

 правомощията на местната власт са закрепени в над 40 закона и важни 

подзаконови актове; 

 трайната тенденция за разширяване на формите на сътрудничество с 

централната изпълнителна власт и Парламента; 

 утвърдената атмосферата на взаимно уважение; 

 сравнителна стабилност на законодателството, свързано с местното 

самоуправление; 
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 конституиране на нови органи за регионално развитие – Регионални съвети за 

развитие със сравнително пълноценни правомощия, като база за развитие на 

трайно междуобщинско сътрудничество; 

 значително развит административен капацитет на местните администрации; 

 увереност и резултатност на местните администрации в планирането, 

управлението и изпълнението на проекти с европейско финансиране; 

 добре развита и законово закрепена система на взаимния контрол между 

органите на местната власт. 

 

Именно тези предпоставки позиционират НСОРБ като основна движеща сила в работа 

по изпълнение на препоръките от проведените досега два мониторинга от Конгреса. 

Като основен възпиращ фактор за ефективно развитие на местните политики бе 

очертана значителната финансова обвързаност на общините с финансиране чрез 

държавния бюджет. Постъпателното нарастване на общинските бюджети се дължи 

основно на два фактора: 

 ръст на трансферите от държавата (от 60% през 2010 г. до 64% през 2019 г.), които 

са обвързани с конкретни задължения, без предоставяне на пълни правомощия в 

съответната сфера; 

 качествено подобрената събираемост на данъчните приходи. 

 

По време на мониторинговата мисия представителите на местните власти 

подчертаха, че общините в България все още не разполагат с достатъчни по обем 

устойчиви и с потенциал за развитие собствени данъци, които да формират стабилна 

основа на местните бюджети. Това поставя на преден план необходимостта от 

преструктуриране на данъчна система в полза на местните данъци, свързани с 

икономическата активност, което е приоритет за НСОРБ през последните години.  

 

Като важни приоритети в тази сфера, които стоят пред НСОРБ, бяха очертани: 

 поетапното постигане на промени в данъчното законодателство, които да дадат 

достъп на общините до част от ресурса, генериран от данъци за дейност на 

територията на съответната община; 

 ограничаване в разумни граници на практиката за прехвърляне на правомощия, 

необезпечени с необходимия финансов ресурс; 

 разработването на адекватен механизъм за защита на финансово по-слабите 

местни общности.  

 

НСОРБ изготви и изпрати подробна информация по всички писмено поставени към 

страната ни въпроси в рамките на мониторинговата мисия, които са от компетенциите 

на местната власт. През 2021 година предстои посещение на докладчиците на място, 

ако условията позволяват. 
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2. Основни промени в нормативната уредба по секторни политики, приети 

по предложение или с подкрепа на НСОРБ през 2020 г.  

 

През 2020 година бяха приети или предложени за обсъждане множество промени в 

законовата и подзаконовата нормативна уредба, касаеща дейността на местното 

самоуправление в България. НСОРБ участва активно в съгласувателния процес, както и 

подготви и представи множество свои предложения за промени в законодателството, 

които да подобряват и модернизират работата на общините. В настоящия раздел на 

Отчета за дейността на УС са представени най-важните от тях, както в общата 

устройствена рамка на местното самоуправление, така и по собствените сфери на 

дейност, съгл. чл. 17 ЗМСМА 

 

2.1.  Промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА) 

 

През годината бяха приети важни изменения в ЗМСМА, инициирани от НСОРБ, които 

решават натрупани „системни проблеми“: 

 отпадна конфликтното условие за несъвместимост при заемането на длъжност 

общински съветник да има сключен договор с общината или с общинско 

дружество; 

 беше въведена изрична норма, слагаща край на противоречивата съдебна 

практика, според която общинските съветници и председатели на съвети не са в 

конфликт на интереси, когато гласуват бюджета на общината, включително и 

техните възнаграждения;  

 преодоляна беше нормативната празнота в Закона за противодействие на 

корупцията относно това пред кой орган се подават декларациите за 

несъвместимост на общинските съветници и кметове. 

 

Бяха приети и промени в основния ни закон, за чиято неприложимост НСОРБ алармира 

многократно. В края на 2020 г, беше приет и обнародван закон за изменение на ЗМСМА, 

внесен преди повече от година и половина от Министерския съвет. Новите норми 

изискват в общинския бюджет да са обособени определени показатели от Закона за 

публичните финанси за районите, кметствата и населените места с кметски 

наместници, като задължават кмета на общината да изпълнява приетите показатели. 

Определя се и включването на кметовете на райони, кметства или кметски наместници 

в комисиите по обществени поръчки и в приемателните комисии, при изпълнение на 

мерки за финансиране на обекти на тяхна територия. Въвежда се задължение 30 % от 

приходите и доходите от управление на собственост да остават на територията на 

населеното място, от което са генерирани. 

 

В свое становище НСОРБ изрази ясни аргументи против предложените промени – 

неприложимост на тези норми за различните по вид общини, различните по мащаб и 

административен потенциал кметства. Въпреки това измененията бяха приети. 
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В резултат на получените множество сигнали от общини за затрудненията по 

прилагането на новите норми и нарушаването на оперативната самостоятелност на  

общините, през 2021 г. НСОРБ ще проведе консултации с новосформираното Народно 

събрание за намиране на работещи решения за развитието на малките населени 

места. 

 

2.2.  Промени в нормативната уредба за местното икономическо развитие 

 

В края на 2020 година беше въведен нов ограничителен режим за остатъчния поземлен 

фонд (земите по чл. 19). Този път – след активното лобиране на НСОРБ - с разширени 

възможности за разпореждане. 

На 4.12.2020г. в ДВ № 103 бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за 

подпомагане на земеделските производители. Законът разшири кръга разпоредителни 

сделки, които общините могат за извършват с т.нар. „остатъчен“ поземлен фонд по чл. 

19 от ЗСПЗЗ. Той е плод на тежки преговори между УС на НСОРБ, ръководството на МЗХГ, 

Омбудсмана и асоциациите на собствениците на земеделски земи.  

 

Според измененията в срок от 5 години, считано от 23 декември 2020 г., земите по чл. 19 

могат да се ползват за възстановяване в собственост след влязло в сила съдебно 

решение, както и за: 

1. изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, за изпълнение на 

дейности по предоставени права по Закона за подземните богатства и на други 

проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване; 

2. създаване на нови или разширяване на строителните граници на съществуващи 

урбанизирани територии (населени места и селищни образувания) за 

изграждане на общински инфраструктурни обекти и при влязъл в сила общ 

устройствен план; 

3. изпълнение на проекти за уедряване на земеделски земи за землищата на 

общината по чл. 37е и 37з от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи; 

4. инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиции клас А по Закона за 

насърчаване на инвестициите, когато това е заявено при сертифицирането на 

проекта; 

5. енергийни обекти по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на 

Закона за енергетиката; 

6. изграждане или разширяване на животновъдни обекти извън урбанизираните 

територии, когато същите са преместваеми обекти по смисъла на Закона за 

устройство на територията и са спазени изискванията на наредбата по чл. 137, ал. 

10 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

 

Разпоредителните сделки могат да се извършват по решение на общинския съвет, 

прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците, когато: в случаите по т. 2 

това е предвидено с влязъл в сила общ устройствен план за съответната територия на 

общината; в случаите по т. 4 и 5 са изчерпани земите от общинския поземлен фонд на 

територията на общината. Лицата, на които са предоставени земи по т. 4, не могат да  
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прехвърлят ползването или собствеността върху тях за срок от 10 години от 

предоставянето; за енергийни обекти по т. 5, когато не са изчерпани земите от 

общинския поземлен фонд, разпоредителни сделки със земите могат да се извършват 

след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на 

съветниците, и предоставяне на равностоен имот от общинския поземлен фонд. 

През 2021 г. ще стане ясно дали компромисните изменения може на практика да 

спомогнат местното стопанско развитие и по какви нови законотворчески пътища ще се 

търси окончателния край на реституцията в реални граници. 

 

През изминалата година Министерският съвет изготви и внесе в Народното събрание и 

проект на Закон за индустриалните паркове (към датата на изпращане на материалите 

за Общото събрание законът вече е приет). 

Законът подробно определя ред и условия за създаване на индустриални паркове 

основно от общините и държавата, но също така дава възможност за партньорство с 

частния сектор при изграждането им.  

НСОРБ се включи във всички етапи на обсъждане на проекта – още при общественото 

обсъждане чрез портала на Министерския съвет, при междуведомствената 

съгласувателна процедура, при обсъждането в Народното събрание. В резултат на това 

можем да отбележим с удовлетворение, че значителна част от нашите предложения, 

формулирани след допитване до всички общини, бяха отразени в текстове на 

законопроекта: 

 Осигурена е възможност за публично-частно партньорство при създаване на 

Индустриалните паркове (ИП); 

 Защитени са интересите на публичния орган (държавата и общините) при 

създаване на ИП в партньорство с частния сектор; 

 Включени са част от предложените от нас стимули от страна на държавата за 

създаването и дейността на ИП (чл. 20, ал. 2), в съответствие със заявените цели и 

принципи на закона; 

 Предвидени са изключения от ограниченията за разпореждане с имоти, 

прехвърлени от държавата на общините, когато те са на територията на ИП, 

регистриран по реда на закона; 

 Осигурена е правна възможност за промяна предназначението на земеделски 

земи при изграждане на ИП; 

 Предвидени са облекчени условия за „заварените случаи“ – съществуващите 

индустриални зони, които възнамеряват да се регистрират по реда на този закон. 

 

За съжаление, не беше прието направеното предложение, по настояване на немалко 

общини за намаляване изискуемия размер от 300 дка за създаване на индустриален 

парк. Не беше прието и предложението ни за стимули от страна на държавата – 

намаляване на някои държавни такси, когато община изгражда парка, особено таксите 

за промяна на предназначението на земеделски земи. 

 

2.3. Промени в нормативната уредба за устройството на територията 

 

През 2020 г. бяха направени изменения в законодателството в сферата на устройството 

на територията, традиционно целящи намаляване на административната тежест за 

гражданите и бизнеса. За част от общините едно от най-важните изменения бе 

направено в Закона за устройство на територията (ЗУТ) - удължаването на срока, след  
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който влизат в сила разпоредбите, водещи до ограничения в устройствените и 

инвестиционните инициативи в общините без влязъл в сила ОУП - от 01.01.2021г. на 

01.01.2023 г.  

С писма до министрите на регионалното развитие и благоустройството, на културата и 

на околната среда и водите НСОРБ предложи да продължи дейността по финансово 

подпомагане на общините за изработване на проекти на ОУП, както и ускоряване на 

процедурите по съгласуване на проектите на ОУП с НИНКН и РИОСВ, с оглед 

навременното осигуряване с общи устройствени планове на територията на цялата 

страна. Удължаването на определения в ЗУТ срок с 2 години и осигуряването на 

държавна подкрепа за изработването на ОУП са реална предпоставка общините да 

приключат процедурите по одобряване на ОУП за териториите си и да избегнат 

ограниченията в устройствените и инвестиционните си инициативи. 

Предложението на НСОРБ бе отразено и съгласно одобрените от Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството Ред и условия за достъпа на общините до 

средствата, предвидени в бюджета на МРРБ за 2021г. за изработване на общи 

устройствени планове, финансовото подпомагане на общините за изработването на 

общи устройствени планове продължава и през тази година. 

С Решение №14 от 15 октомври 2020 г. на Конституционния съд по конституционно дело 

№ 2 от 2020 г., (обн. в бр. 92 ДВ от 27.10.2020г.) бяха обявени за противоконституционни 

разпоредбите на чл. 208, ал. 1 ЗУТ в частта, която регламентира 15-годишният срок за 

започване на отчуждителни процедури по реда на ЗОС и ЗДС за имоти, определени с 

подробни устройствени планове за озеленени площи за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от национално или 

общинско значение - паркове, градини, улично озеленяване, както и озеленени площи с 

друго специфично предназначение - гробищни паркове, ботанически градини, 

дендрариуми, зоопаркове, защитни насаждения. 

С Решението на КС е обявена за противоконституционна и разпоредбата на чл. 215, ал.6 

ЗУТ, съгласно която не подлежат на обжалване общите устройствени планове, както и 

техните изменения, въпреки изразеното отрицателно становище от страна на НСОРБ. 

Очакват се законодателни промени за обявените за противоконституционни 

разпоредби, в съответствие с решението на Конституционния съд. 

В допълнение на въведените през 2019 г. процедури за служебно съгласуване и 

предоставяне на информация от експлоатационните дружества при изработване на 

задание и опорен план на проектите на устройствени планове (чл. 125, ал. 4 от ЗУТ), 

съгласуване на заданията, на предложенията за изменение на подробни устройствени 

планове и на проектите на устройствени планове и техни изменения (чл. 128а от ЗУТ), 

както и необходимите за изработване на инвестиционния проект условия за 

присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, когато те са поискани 

с визата за проектиране (чл. 140а от ЗУТ), през 2020г. към разпоредбите се направи 

допълнително уточнение, че информацията от експлоатационните дружества в тези 

случаи се предоставя безвъзмездно, както на хартиен носител, така и по електронен път. 

Допълнени бяха и разпоредбите в случаите, ако експлоатационното дружество поиска 

заплащане за предоставяне на изходни данни, становища, възражения, предписания 

или друга информация в случаите по чл. 125, ал. 4, чл. 128а и по чл. 140а, ал. 3, кметът на  

общината да налага имуществена санкция в размер на 2000 лв. на съответното 

експлоатационно дружество, поискало заплащане. 
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Тези изменения бяха направени на базата на получени в НСОРБ сигнали от общините и 

предложения от наша страна за законодателни промени. 

 

Въведен бе и облекчен режим за поддръжка, дооборудване и/или подобряване на 

елементи на приемно-предавателни станции, както и тяхната подмяна или допълване 

чрез монтаж или демонтаж на елементи от радиопредавателната система. Тези 

дейности могат да се извършват без издаване на разрешение за строеж, при спазване 

на здравните норми и изисквания и при определени в закона условия. 

 

С изменение в ЗУТ (обн. в ДВ бр. 62 от 2020г.) се създаде възможност с наредба на 

общинския съвет да се урежда управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, 

условията и реда за погребения и кремации, ползването и благоустрояването на 

гробните и урновите места и свързаните с тази дейност услуги на територията на 

общината. С наредбата се определят и изискванията към търговците, извършващи 

погребални, строително-монтажни и каменоделски услуги на територията на 

гробищните паркове. 

 

2.4.  Промени в нормативната уредба за общинското образование 

 

През 2020 г. бяха направени промени в Закона за предучилищното и училищното 

образование (ЗПУО) (ДВ бр.82 от 18.09.2020 г.).  

 

Основните промени, касаещи общините, са: 

 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; 

 компенсации за родители, за чиито деца не са осигурени места в детска градина 

или училища. 

 

В резултат от усилията на НСОРБ, в закона беше въведен регламент, че по решение на 

кмета на общината, задължителната предучилищна подготовка може да се провежда 

само в детски градини. Разпоредбата беше приета по настояване на Сдружението 

след сигнали от преобладаващо малки общини, че децата се привличат в училищата, 

въпреки че има налични свободни места в детските градини. 

 

През цялата година представители на НСОРБ участваха в подготовката за въвеждането 

на новите държавни политики по отношение на детските градини. Внесените в НС  

текстове, свързани с подкрепата на родителите при заплащане на такси, бяха 

подготвени от междуведомствена работна група с участието на МОН, МТСП, МЗ, НСОРБ,  

синдикални и работодателски организации. В тях бяха отразени всички предложения на 

общините. За съжаление, при обсъжданията в НС, изцяло беше променена 

философията на процеса, в резултат от което на общините беше прехвърлена цялата 

отговорност по разпределение на осигурения от държавата целеви финансов ресурс. 

В края на годината, отново с участието на представители на НСОРБ, беше подготвена и 

регламентираната в ЗПУО Наредба на Министерски съвет за реда и условията за 
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компенсиране разходите на родителите, чиито деца не са приети в държавна или 

общинска детска градина. Притеснителен е факта, че поради категоричните законови 

текстове, новите регламенти ще натоварят общините със значително повече 

административни дейности по проверка верността на представените от родителите 

документи. В момента, проекта на Наредба е публикуван за обществено обсъждане 

като се предвижда приемането й до края на м. февруари 2021 г. 

 

2.5.  Промени в нормативната уредба за общинските социални услуги 

 

 

 

Основните нормативни промени в 

сектора на социалните услуги са 

свързани с влизането в сила на новия 

Закон за социалните услуги (ЗСУ) от 1 

юли 2020 г. и неговите подзаконови 

регламенти. 

 

Поради невъзможността от 1 януари 2020 г. да бъдат продължени услугите „Личен 

асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ във връзка със стартирането 

на механизма лична помощ от 1 септември 2019 г., основен фокус в работата на НСОРБ 

беше осигуряването на подходящи източници за продължаване подкрепата за лицата с 

увреждания и за възрастните хора, в невъзможност от самообслужване. Макар и 

частично, потребителите на услугите личен и социален асистент бяха подкрепени чрез 

националната програма „Грижа в домашна среда“, а подкрепата по схемата 

„Патронажна грижа“ по ОПРЧР беше разширена към нови целеви групи и дейности. 

От 2020 г. общините имат все по-голяма роля в децентрализацията на социалните услуги. 

Част от регламентите на ЗСУ – за приемане на планове за преструктуриране и 

реформиране в двугодишен срок на домовете за стари хора и за закриване на 

домовете за деца, лишени от родителска грижа, и за медико-социални грижи за деца – 

са в сила от датата на обнародване. По практическото прилагане на закона НСОРБ 

активно взаимодейства с политическото и експертно ръководство на МТСП. 

 

В Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, по предложение на НСОРБ 

бяха включени допълнителни разпоредби, уреждащи преходния период на 

реформирането на услугите, както и разпоредби, осигуряващи ефективно изпълнение 

на общинските ангажименти, както и гаранции за запазването на достигнатите нива на 

обхващане на потенциалните потребители в социални услуги и надграждането над 

досегашното финансиране.  

 

В процес на приемане е Наредбата за планирането на социалните услуги по ЗСУ, по 

която НСОРБ изпрати съществени коментари и предложения, на базата становищата, 

изпратени от общините. С тази Наредба се определят правилата за подготовката и 

актуализацията на Националната карта на социалните услуги и редът и условията за 

извършване на анализ на потребностите от социални и интегрирани здравно-социални 
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услуги на общинско ниво и редът за разработване, координация и съгласуване на 

общинските годишни планове за социалните услуги. 

 

До Парламентарната комисия по труда, социалната и демографска политика в 

Народното събрание бе изпратено предложение на НСОРБ, в което се изразява 

принципна подкрепа за предложените изменения и допълнения в Закона за личната 

помощ (ЗЛП). 

 

Приетите вече промени в ЗЛП в значителна степен подкрепят работа на общините като 

основен доставчик на личната помощ. Чрез тях от 2021 г. се осигурява ресурс по 

общинските бюджети за администриране на механизма лична помощ в размер на 3 на 

сто от средствата за финансиране на месечния брой часове, въз основа на 

предоставяните отчети в АСП, както НСОРБ предлагаше още при приемането на  

 

Закона. Предложените промени дават правна възможност на общините да възлагат на 

външен доставчик самото предоставяне на услугата по реда и условията, определени в 

ЗСУ, а също така предвиждат и засилване на контрола за превенция на риска от 

злоупотреби, чрез въвеждането на ангажимент за кметовете на общини да извършват и 

наблюдение за качеството й и възможностите за преустановяване получаването при 

установени нарушения и неправомерни действия. 

 

2.6.  Промени в нормативната уредба за общинското здравеопазване 

 

През месец септември 2020 г. бяха внесени предложения по Проект на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и 

прекурсорите. НСОРБ възрази срещу предложенията за преструктуриране на 

утвърдените вече и работещи общински съвети по наркотични вещества. Възраженията 

ни не бяха взети предвид и предстои да ги защитим в Народно събрание. 

 

През месец август НСОРБ изпрати принципни бележки и конкретни предложения до 

министъра на здравеопазването във връзка с публикуван проект на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба No 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън 

обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на 

здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за 

субсидиране на лечебни заведения, в три основни направления: 

 

 при наличен ресурс по бюджета на МЗ, за подкрепа да бъдат включат и 

общинските лечебни заведения, определени за лечение и наблюдение на 

пациенти с COVID-19 – предложението на НСОРБ беше прието; 

 приема на болни с COVID -19 да се концентрира в лечебните заведения, които 

поддържат клиники/отделения по инфекциозни болести, тъй като те са с доказан 

капацитет за провеждане на адекватна терапия, притежават необходимия опит и 

организация, кадрови потенциал и съответната апаратура. В тази връзка бе 

предложено само в случай на утежнена епидемична ситуация да се разкриват 

т.нар. COVID отделения в общинските болници - предложението на НСОРБ бе 

възприето. През месец октомври, при завишен брой на заразени с COVID-19, 

болниците извън областните градове започнаха да приемат пациенти за лечение 

и да запълват капацитета на разкритите си легла.  
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 да бъдат увеличени цените на клиничните пътеки за лечение на бронхопневмония 

при деца и възрастни, като достигнат нивата на пътеката за лечение на пациенти 

с COVID-19. Обстоятелствата поставяха в неравностойно положение общинските 

болници, които лекуват пациенти с COVID-19 по същия протокол, както и тези с 

разкрити инфекциозни отделения. Предложението беше прието и от 26 ноември 

2020 г. с изменение и допълнение на Националния рамков договор за 

медицинските дейности за 2020 – 2022 г. са увеличени цените на двете пътеки, като 

промените важат от 01 ноември 2020 г.  

 

2.7.  Промени в нормативната уредба за общинските отговорности в екологията и 

околната среда 

 

През 2020 г. имаше интензивни инициативи за нормативни промени в сферата на 

околната среда от страна на Министерство на околната среда и водите, в чието 

обсъждане НСОРБ участва активно. 

В областта на управлението на отпадъците в началото на 2020 г. бяха обнародвани 

предложенията на общините във връзка с промените на Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за 

реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 

изисквани при депониране на отпадъци. Основното изменение беше по настояване на 

НСОРБ - относно определянето на по-ниски и балансирани размери на отчисления по 

чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за следващите 3 поредни 

години. По този начин се даде възможност да се направи необходимия преход към 

въвеждането в експлоатация на изграждащите се към момента общински инсталации 

за третиране и компостиране на биоотпадъците и за сепариране на битовите отпадъци.  

Промени в Закона за управление на отпадъците (все още неприети от НС) бяха внесени 

от народни представители в началото на 2020 г., които интензивно се обсъждаха във 

водещата комисия по „Околна среда и води“. С тях се предлагаше въвеждането на нови 

банкови гаранции при извършването на дейности с всички видове отпадъци, които 

следваха да бъдат заплащани и от общините в размер на 15 000 лв. и по 5000 лв. за всяка 

площадка, на която се предвижда да бъде извършвана дейността. Гаранция трябва се 

предоставя за едногодишен период, като ще се продължава или подновява всяка 

следваща година през периода на действие на разрешението за отпадъци най-малко 

един месец преди изтичане срока на действието й. След отрицателното становище на 

НСОРБ (изпратено до всички ангажирани комисии и зам.-председателя на НС) се 

състави експертна работна група. Представител на НСОРБ активно участваше в 

работна група и бяха проведени над 10 заседания и писмени съгласувания. НСОРБ 

настоява общините, общинските дружества и предприятия, както и сдруженията на 

общините да бъдат изключени от задължението за представяне на тези банкови 

гаранции, както и на допълнителните средства за площадките.  

 

В резултата от действията ни Народното събрание прие позицията на НСОРБ и бяха 

разписани нови проекто-текстове, че банковата гаранция не се представя от общините 

или от общински предприятия.  

През есента на 2020 г. МОСВ разработи разширен ЗИД на ЗУО с цел транспониране в 

националното законодателство на пакета Европейски директиви, свързани с 

управление на отпадъците.  
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НСОРБ представи своето становище (което към момента не е прието), че в ЗУО е 

необходимо: 

 справедливо и ясно да се определи кръга от лицата, които понасят разходите за 

управление на отпадъците. В тази връзка общините, които самостоятелно 

изпълняват изискването за организиране на дейности по разделното събиране на 

масово разпространени отпадъци и изграждат подобни системи, да имат 

възможност да получават средства за финансиране на тези дейности от 

постъпленията от продуктовата такса и/или от организациите по оползотворяване; 

 да се засилят санкции към организациите, когато не са изпълнени целите си. В 

този случай негативите са изцяло за общините, като те заплащат и пълния размер 

на отчисленията за депониране.  

 да се въведат икономически инструменти и други мерки за създаване на стимули 

на местните власти за прилагане на Кръгова икономика. 

 законово да се насърчат новаторските модели на производство, търговия и 

потребление, които увеличават продължителността на живота на продуктите и 

многократната им употреба с цел подобряване на ресурсната ефективност. 

Преходът към кръгова икономика ще бъде немислим без запазване стойността 

на стоките, материалите и ресурсите по-дълго в икономиката.  

 

В сферата на водите, в началото на м. април 2020 г. на работна група към МРРБ беше 

представен за първоначално съгласуване вариант на проект на Закон за 

водоснабдяване и канализация (ЗВиК). С него бяха предложени значими промени в 

подхода на управление на ВиК системите, като основните, свързани с общините, са:  

 Задължително законово окрупняване на обособените територии до 28 региона. 

Предлага се в границата на една обособена територия да има само един ВиК 

оператор. Към обособената територия с най-голям брой потребители се 

присъединяват останалите територии. В тези случаи общините (собственици на 

ВиК системите на прекратените обособени територии) стават автоматично 

членове на голямата Асоциацията по ВиК.  

 Общинските съвети на общини с общински ВиК оператори вече няма да имат 

правомощия на Асоциации по ВиК. Това ще доведе до пълното отстраняване на 

общините от управлението и предоставянето на основни услуги за местните 

общности.  

 Прекратяват се автоматично всички Договори с ВиК оператори, които са сключени 

от кмета на общината по реда на глава 11 „а“ от Закона за водите. След което, 

общината ще предостави на новата Асоциацията по ВиК управлението на 

съоръженията с цел сключване на допълнителни споразумения към договора за 

възлагане с консолидирания ВиК оператор (§ 11 от ПЗР на Закона).  

 

НСОРБ представи рамково становище по законопроекта със следните основни 

предложения: 

 Законът трябва да дава гъвкава рамка за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК услугите, включително системите и съоръженията, 

предвидени в българското и европейското законодателство, а именно: Директно 

от общините или от ВиК асоциациите; чрез търговски дружества независимо от 

акционерната им структура или чрез концесия за ползване и услуги. 
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 Възразяваме по предложенията за задължително законово окрупняване на 

обособените територии и лишаване на Общинските съвети да имат правомощия 

на Асоциации по ВиК; 

 Да бъдат регламентирани стандарти за качество на услугата, предоставяна от ВиК 

операторите, независимо от това каква е тяхната собственост и териториален 

обхват; 

 Да бъде регламентирана равнопоставеността на всички собственици в 

Асоциациите по ВиК и промяна в мнозинството за приемане на решенията -  от ¾  

да се определи на повече от половината от присъстващите. (чл. 15, ал. 7 от 

Закона); 

 Да бъдат разписани норми, свързани с отговорността от страна на ВиК 

операторите за поддръжка и обновяване на водоснабдителните и 

канализационните системи в обособената територия; 

 Да бъде изяснен статута и правомощията на „Български ВиК холдинг“ ЕАД; 

 Преди да бъде приет предложеният Закон за ВиК, съдържащ съществени 

изменения в подхода на управление, както и предлаганото поредно 

централизиране в сектора, е необходимо той да бъде обсъден на широк 

обществен форум с участието на държавните органи, отговорни за управлението 

на водния сектор в страната, на местните власти и на ВиК операторите. 

На 19 май 2020 г. по инициатива на НСОРБ членовете на УС имаха възможност да 

представят своите бележки по представения от МРРБ проект на нормативния акт. Към 

момента Законопроекта е преминал задължителното общественото обсъждане и не е 

внесен в Министерски съвет и Народното събрание. 

 

2.8.  Промени в нормативната уредба за общинската администрация и електронното 

управление 

 

През 2020 година бяха инициирани и въведени множество промени в законовата и 

подзаконовата нормативна уредба за административното обслужване и електронно 

управление, в обсъждането на които НСОРБ участва активно:.  

 Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация – 

Сдружението настоя и общинските служители да бъдат включени в създадената 

нормативна възможност за еднократно до 30% увеличение на основните заплати 

на администрации, квалифицирани като работещи на първа линия в борбата с 

COVID 19. Предложението ни не беше прието. 

 Наредбата за минимални изисквания за мрежова и информационна сигурност – 

предложихме да се даде възможност на кмета на общината, по негова преценка 

да вмени със заповед на определено лице с необходимия капацитет, да 

изпълнява функциите на служител по мрежова и информационна сигурност, за 

да се избегне пряката обща подчиненост и да се конкретна конкретизира 

неговата отговорност пред ръководителя на институцията. Предложението ни не 

беше прието, но по наше настояване е включено в годишната програма на 

Съвета за административна реформа за 2021 г. и предстои повторното му 

обсъждане. НСОРБ подпомогна общините за създаване на регламентираната по 

наредбата документация за информационната сигурност като разработи и им  
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предостави през първата половина на 2020 год. седем образци на вътрешни 

нормативни документа. 

 Наредбата за административно обслужване - до 31 януари 2021 година 

администрациите следва да въведат общите стандарти за качество на 

административното обслужване, посочени в Наредбата. Изключение от тях е 

направено за общия стандарт за осигуряване на подходящи условия и достъпност 

до и във служебните помещения, в които се осъществява административно 

обслужване, който трябва да се въведе не по-късно от 1 юли 2021 г. НСОРБ настоя 

за държавно или европейско финансиране за въвеждане на стандартите.  

Предложението ни беше прието и като резултат, ще бъде осигурено 

финансиране за общините за покриване на изискванията на част от стандартите, 

чрез средства от ОП „Добро управление“. 

През последната година се наблюдава неприемлива практика, към общините да се 

подават питания по Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ), чиято цел не 

е получаването на информация, а поставянето им в невъзможност да отговорят поради 

големия обем от много разнообразните по тема въпроси. Това дава основание за 

завеждане на дела и осъждане на общините за разноските по делата. Обикновено 

питанията от този тип се разпращат до десетки общини.  

През месец октомври НСОРБ представи в Съвета за административна реформа 

проблемите, свързани с практическото прилагане на Закона за достъп до обществена 

информация. След представянето на доклада, по предложение на АМС наши 

представители са включени в междуведомствена работна група от Държавна агенция 

"Електронно управление", за въвеждане в българското законодателство на Директива 

(ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно 

отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор. 

Целта на работна група е да изготви проект на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за достъп до обществена информация. За изпълнение на тази задача НСОРБ ще 

внесе в работната група предложения за възможни изменения в ЗДОИ, с които да се 

ограничи прилагането на забелязаните неприемливи практики. 

Във връзка с проблема за адресната регистрация на жилища в многофамилни 

жилищни сгради, които освен цифрено означение включват и буквен индекс, НСОРБ 

внесе предложение за допълнение на текста на чл. 89, ал. 3 от Закон за гражданската 

регистрация за допускане на буквен индекс в адреса на жилищата. Това предложение 

е внесено в момента за обсъждане в междуведомствената работна група за изготвяне 

на анализ и предложения за подобряване на оперативната съвместимост при 

регистриране и поддържане на информация за административно-териториалните и 

териториалните единици в страната, организирана от МРРБ. В нея Сдружението има 

свои представители. 

Мотивът за внасяне на това предложение е, че съществува дългогодишна практика при 

преустройство на жилища в многофамилни жилищни сгради при което се образуват 

нови два или повече имота, да се запазва номера на първоначалното жилища, а на 

новообразуваните да се добавя буквен индекс към него. Обаче при сегашната 

функционалност на НБД „Население“ този буквен индекс не може да се запише и такъв 

адрес е невъзможно да се въведе. Това създава проблем за регистрацията на 

гражданите по постоянен и настоящ адрес. Очакваме през 2021 г. този проблем да бъде 

разрешен. 



                                     Отчет за дейността на Управителния съвет на НСОРБ през 2020 г. 

                                                                                                                                                                       Стр. 34 от 102 
 

 

2.9.  Промени в нормативната уредба за общинските отговорности в земеделието и 

храните  

 

Актуализиране на общинските наредби по чл. 133 от ЗВМД 

През 2018 г. бе регламентирана правната възможност по чл. 133 от Закона за 

ветеринарно медицинската дейност (ЗВМД) общинските съвети с наредба да 

определят максимално допустимия брой и вид на селскостопанските животни, които 

може да се отглеждат в границите на населените места, както и да въвеждат 

правомощия на кмета на общината за прилагане на принудителни административни 

мерки при неспазването им. Това изменение бе наложено заради непрестанните 

сигнали от общини относно отглеждането на недопустимо голям брой селскостопански 

животни в границите на населените места и особено в районите за жилищно 

строителство.  

От една страна, ЗВМД във връзка със Закона за животновъдството позволяваше и 

задължаваше Българската агенция по безопасност на храните да регистрира 

животновъдни обекти за лични нужди в населените места. От друга страна, липсваха 

правни норми, предвиждащи конкретни изисквания към помещенията за отглеждане на 

животни в личното стопанство, нямаше и нормативен акт на национално ниво, 

регламентиращ ограничения в броя и вида на селскостопанските животните, които 

може да се отглеждат в границите на населените места.  

 

В опит за решаване на тези проблеми много местни власти възприеха практиката 

Общинските съвети да гласуват нарочни наредби на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация. Чрез тези наредби според 

характера на населеното място се обособяваха различни зони с ограничения за броя и 

вида животни, особено на селскостопанските, които може да се отглеждат в 

урегулираните поземлени имоти – централна „градска/ туристическа“ част, зони с 

ниско застрояване и налични дворни места, контактни зони, обхващащи бивши 

стопански дворове и граничещи със земеделските землища, и др.  

При проверки по реда на тези наредби непрекъснато се установяваха случаи на обекти 

за лични нужди, в които броят на отглежданите животни многократно надвишава 

наложените ограничения и би следвало да се третират като стопанства за промишлено 

животновъдство, което предполага изнасянето им извън жилищните зони. 

Издаваните предписания, обаче, за намаляване на броя отглеждани животни 

обикновено не се изпълняваха, а наложените глоби се обжалваха по съдебен ред и 

често биваха отменяни. В отделни случаи се оспорваше и законосъобразността на 

самата наредба на ОбС. Местните власти бяха изправени пред невъзможността да 

изпълняват свои основни задължения по реда на Закона за устройство на територията – 

осигуряване на устойчиво развитие на населените места и благоприятни условия за 

живеене, труд и отдих.    

 

Разпоредбите на чл. 133 дадоха нормативната база за урегулиране на животновъдната 

дейност в населените места в съответствие със Закона за устройство на територията, 

ЗВМД и Наредба 44 за ветеринарномедицинските изисквания, както и за прилагане на 

принудителни административни мерки при неспазването им. Общините, в които 

проблемите в тази област бяха най-належащи, първи пристъпиха към разработване и 

приемане на съответните наредби.  
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Междувременно, в края на 2018 г. и особено през пролетта и лятото на 2019 г. настъпи 

пикът на разпространение на африканската чума по свинете. В тази връзка в началото 

на 2020 г. бяха приети сериозни изменения в ЗВМД и Наредба 44 за 

ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. Въведоха се 

задължителни мерки за био-сигурност при обособените лични стопанства, фамилни и 

индустриални ферми. Засили се ролята на местните власти при регистрацията и 

инвентаризацията на личните стопанства. Въведоха се нови ограничения за брой 

животни, отстояния и др. Това наложи актуализиране на съществуващите наредби през 

2020 г. и изостри нуждата от приемане на наредби, там където такива липсват.  

 

Пандемичната обстановка през 2020 г. забави този процес. Към началото на декември 

2020 г. в 138 общини наредбите все още не бяха актуализирани спрямо последните 

изменения в ЗВМД от началото на годината. 

Очевидно процесът по обновяване на местните регулации ще продължи и през 2021 г. В 

този процес местните власти ще могат да разчитат на работните органи на НСОРБ и на 

Областните дирекции по безопасност на храните с оглед осигуряване на съответствие 

с законовите разпоредби, възприемане на добри практики от други общини и 

адаптиране на наредбите към местната специфика. 

 

Определяне на терени за обезвреждане на странични продукти от животински 

произход 

Пандемията по добитъка от африканска чума по свинете показа и слабостите на една 

друга система – тази за обезвреждане на страничните продукти от животински произход. 

Единствените два екарисажа във Варна и Шумен не могат да обслужват цялата страна, 

поради постоянните проблеми при договорните им взаимоотношения с МЗХГ и поради 

опасностите от превоз на заразни продукти на дълги разстояния. Трупосъбирателните 

площадки, изградени от общините със средства от ПРСР 2007-2013г., не бяха включени в 

държавната система за обезвреждане на животинските отпадни продукти и не 

функционират коректно. Всичко това доведе до отчаяната необходимост отпадните 

животински продукти да се загробват. Това е по същество авариен способ, прилаган в 

крайни ситуации. Поради гореизброените причини в България той остана основен. 

Загробването на животните от поразените индустриални комплекси от лятото на 2019 г. 

се извърши по реда на остарялата Наредба № 22 от 2006 г. за условията и реда за  

обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на 

специфично - рискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС.  

Вследствие трудностите и обстоятелствата по загробване на животните от поразените 

ферми през 2019 г. отговорните структури на МОСВ предявиха тежки изисквания по 

разположението на бъдещи терени, за да се избегне замърсяването на почвите и водите 

с опасни химикали, антибиотици и пр. продукти от гниенето на труповете. Според новите 

изисквания изграждането на аварийни ями по спешност вече ще е трудна задача, 

особено ако трябва да се загробват хиляди животни. 

От общините ще се изискват геоложки и хидрогеоложки анализи, и оценка на 

въздействието върху околната среда. Изискват се и мерки за обезопасяване и охрана 

на терена. Това го превръща в своего рода инженерно съоръжение по смисъла на ЗУТ 

и ЗООС, и дори налага промени в общите устройствени планове на общините. Не във 

всички общини има „подходящи“ терени за загробване на опасни продукти до всяко  
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населено място или група близко разположени такива. Отделно са регулярните протести 

на местните жители, които не желаят такива „съоръжения“ до тяхното село, а и се 

възпротивяват на унищожаването на общинските мери, пасища и ливади. Няма и яснота 

дали трупните площадки ще могат да се рекултивират. НСОРБ бе сигнализирано от 1/3 

от общините за сериозни проблеми при определянето на терени и/или липсата на 

такива, като 90% от набелязаните терени биват отхвърляни от органите на МОСВ.  

 

Заради горепосочените трудности през 2020 г. бяха предприети редица инициативи от 

страна на НСОРБ.  

Управителният съвет проведе нарочна среща с Министъра на земеделието, храните и 

горите. В резултат на нея МЗХГ предложи нова наредба за обезвреждане на страничните 

продукти. Тя дава възможност за ползване на терени държавна, общинска или частна 

собственост, така че да се отговори на тежките изисквания на отговорните структури на 

МОСВ. Дава се и възможност начинът на обезвреждане и видът на терена за това да 

се определят в зависимост от капацитета на животновъдните обекти, намиращи се на 

територията на общината въз основа на извършен анализ. В общини, в които няма 

индустриални комплекси вместо терени за загробване ще се определят площадки за 

разполагане и действие на мобилните екарисажи, ползвани от БАБХ. По този способ бе 

действано през лятото на 2020 г., когато АЧС навлезе във фамилни ферми, на 

територията на общини, които имаха затруднения при определянето на площадки за 

загробване за всяко населено място.  

Обнародването на новата наредба и нейното практическо прилагане остава за 2021 г. 

Общините ще могат да разчитат на ОДБХ при извършването на анализите и определяне 

на площадки. Открит остава въпросът за финансовото на дейностите по обезвреждане 

и обезопасяване на терените. 

 

Ежегодни проверки на договорите за наем на постоянно затревените площи 

В съответствие с изискванията на Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем 

на собственици или ползватели на животновъдни обекти, в които постоянно се отглеждат 

пасищни животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, 

съобразно броя и вида на тези животни. 

Всяка година в периода 1 февруари – 1 март стартира проверка на договорите за 

наем. Спазването на законоустановените условия се установява въз основа на 

официалната справка на БАБХ за всички регистрирани към 1 февруари на текущата 

година в Интегрираната информационна система на агенцията животновъдни обекти; 

собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти; пасищни 

селскостопански животни в животновъдните обекти. 

Справката се публикува на интернет страницата на агенцията. Когато при извършването 

на проверките се установи, че: 

1. в животновъдния обект броят на регистрираните пасищни селскостопански 

животни е с над 30 на сто по-малък от броя им към сключването на договорите за 

наем или аренда, договорите се изменят, като площта се определя в съответствие 

с процентното намаление на броя на животните; 

2. в животновъдния обект няма регистрирани пасищни селскостопански животни, 

договорите за наем или аренда се прекратяват; 
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3. е настъпила промяна на условията по чл. 37и, ал. 1, договорите за наем или 

аренда се прекратяват – т.е. ползвателите не трябва да имат данъчни задължения 

към общината, задължения за земи към общинския поземлен фонд и за земи 

„бели петна“; 

4. е заличена регистрацията на животновъдния обект в съответното землище, 

договорите за наем или аренда се прекратяват. 

 

С оглед предварителната подготовка на проверките, на общините бе даден достъп до 

базите данни на БАБХ и МЗХГ чрез правителствената ел. платформа Regix. Паролите на 

общините се съхраняват и предоставят чрез НСОРБ.  

С предоставените им пароли общините имат достъп до регистрите на БАБХ и МЗХГ, като 

чрез въвеждане на ЕГН/ЕИК на ползвателите на общински пасища се извеждат справки 

по землища за животновъдни обекти, регистрирани животни (приравнени към 

животински единици) и за ползваните на правно основание земи, по имоти и категория.  

Въз основа на извършените проверки Общинският съвет определя с решение пасищата, 

мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване. 

Решението на общинския съвет със списъците на имотите за индивидуално ползване по 

землища, номера, начин на трайно ползване и категории, се обявяват в общините и 

кметствата, и се публикуват на интернет страницата на общината. 

През 2021г. предвид новите „зелени“ изисквания по директните плащания на площ се 

очаква засилен интерес към преразпределението и наемането на общинските земи, в 

частност към пасищата, чието опазване е приоритет по новата Обща селскостопанска 

политика на ЕС. Общинските пасища представляват 80% от постоянно затревените 

площи в България. 

 

Нов Закон за храните и подзаконова нормативна уредба, касаеща общините 

През юни 2020 г., три години след откриване на процедурата по обществено обсъждане, 

бе обнародван изцяло нов Закон за храните. Законът цели цялостна хармонизация на 

българското с европейското законодателство в тази област.  

В края на 2020 г. започнаха и обществените обсъждания по етапното обновяване на 

подзаконовата нормативна уредба. Стартира общественото обсъждане на проект за 

нова Наредба за специфичните изисквания към безопасността и качеството на 

храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия  

на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, 

предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици. 

Проектът въвежда задължително спазване на съществуващите държавни стандарти и 

следва да стикова разпоредбите за качество и безопасност по съществуващите 

нормативните актове на Министерството на земеделието, храните и горите, и на 

Министерството на здравеопазването, както и контролната дейности на РЗИ и БАБХ.  

 Очакваното обнародване на Наредбата през 2021 г. ще рефлектира върху 

работата на общинските детски и учебни заведения.   

 

През 2021 г. предстои и актуализация на Наредбите относно изискванията към директни 

доставки на продукти от растителен и животински произход, които ще имат отражение 

върху работата на общинските пазари и провеждането от местните власти на все по-

популярните фермерски пазари. 
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През 2020 г. с активното участие на НСОРБ и общините се извърши и съществена 

актуализация на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне  

на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема 

„Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ – съфинансирани от ЕС.  

Измененията бяха подготвени от работна група към Министерския съвет с участието на 

представители на НСОРБ.  

 

2.10. Законодателство в областта на изпълнението и управлението на проекти с 

европейско финансиране  

 

Въпреки настояването на НСОРБ, след изменения в Закона за управление на средствата 

от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), от 2020 г., бюджетните 

организации, в т.ч. и общините, вече не се освобождават от заплащане на държавни 

такси, при оспорването на индивидуалните административни актове по Закона, каквито 

са и тези за налагането на финансови корекции. Държавните такси, които се събират 

за съдебните производства, са пропорционални и са в размер 0.8 на сто от материалния 

интерес, но не повече от 1 700 лв., а в случаите, когато материалният интерес е над 10 

млн. лв. - таксата е в размер 4 500 лв. За производства по глава десета, раздел IV от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и за производства по частни жалби пред 

Върховния административен съд, се събира пропорционална такса в размер 10 на сто 

от дължимата такса описана по-горе, но не по-малко от 100 лв. 

 

Към Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за 

извършване на финансови корекции и процентните им показатели за определяне 

размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ, бе включено ново Приложение 

№ 1а, с което се въведе отделен режим на нередностите и съответните им процентни 

показатели на финансови корекции, при установени нарушения при възлагането на 

обществени поръчки по реда на отменения от 2016 г. Закон за обществените поръчки. В 

Приложението са включени и нови нередности, а по част от съществуващите се прилагат 

по-ниски проценти на финансови корекции от досегашните. 

 

По предложение на НСОРБ, с нарочно Постановление на МС беше регламентирано 

отпускането на временни безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на 

разходи за междинни и окончателни плащания, на общините с одобрени проекти по 

ПМДР. 

 

Законът за мерките по време на извънредното положение, въпреки че не спря 

административните производства по ЗУСЕСИФ, даде много широки правомощия на 

Управляващите органи (УО) на Програмите, като: едностранно изменяне на договори за 

БФП; отпускане на БФП при опростени правила, включително без публикуване на покана 

за набиране на проектни предложения; значително съкращаване и то по преценка на 

УО на нормативно определените срокове за решения на Комитетите за наблюдение 

(КН), набиране и оценка на проекти и др.  
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3. Координиране на общинските позиции по изпълнение на европейски 

политики за програмен период 2014 – 2020 и планиране на програмен 

период 2021 – 2027. 

 

3.1. По програмен период 2014 – 2020 

 

През 2020 г. екипът на НСОРБ подготви и обезпечи участието на представителите на 

Сдружението в общо 13 заседания на КН и по 86 техни писмени процедури. Над 58% от 

обработените писмени процедури, са по Програмите за териториално сътрудничество, 

работен език по които е английският.   

Депозираните становища за заседанията на КН, писмените процедури и по 12 пакета 

документи за кандидатстване по отделни Програми, са почти 80. Те включват около 120 

отделни коментара, предложения и бележки.  

 

Приети са приблизително 85% от коментарите на НСОРБ, като по-важните касаят: 

 Увеличаване с почти 40 млн. лв. на ресурса за патронажна грижа по ОП РЧР, 

достъп до средствата и за районите на Столична община и удължаване 

предоставянето на услугата с 1 година;  

 Включване на 7 нови общини в процедурите за подкрепа на 

деинституционализацията на възрастните и хората с увреждания и за 

професионалните гимназии по ОПРР; 

 Осигуряване на допълнителни 16 млн. лв. за финансиране на общински проекти 

за улична инфраструктура по ПРСР; 

 Завишаване на единицата ставка за топъл обяд с около 20% и неограничаване на 

броя на потребителите на обяда, по Програмата за храни; 

 Достъп на общинските предприятия и дружества до мерки за преодоляване на 

пандемията от коронавируса по ОП РЧР. 

 

Участията на представители на НСОРБ във всички заседания на КН, изразените в рамките 

им позиции, както и становищата по писмени процедури, бяха широко анонсирани в 

информационните издания и интернет-страницата на НСОРБ, както и в социалните 

мрежи. Над 160 са подготвените и разпространени публикации, касаещи общинските 

проекти от програмен период 2014-2020 г. 

 

Паралелно с дейностите по европроектите, НСОРБ работи съвместно с Агенцията за 

социално подпомагане по структурирането и последващото изпълнение на Целевата 

програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ По 

Програмата, финансирана с национален ресурс, която по настояване на НСОРБ бе 

удължена 4 пъти и с това реално функционира до края на 20202 г., над 215 общини и 

райони на Столична община предоставяха топъл обяд на повече от 32 хил. потребители. 

Съдействие бе осигурено и на Агенцията за хората с увреждания по Националната 

програма за заетост на хората с увреждания; на БЧК, при предоставянето на хранителни 

продукти от първа необходимост, осигурени от ОП Храни на най-уязвимите групи, в 

създалата се ситуация, предизвикана от пандемията от Covid-19; на Фонд „Социална 

закрила“ по Целевата програма за подпомагане на образователния процес на децата 

и младежите настанени в социални услуги; на проект „Красива България“ и др. С 

нарочни апели, по молби на общините се обърнахме и за съдействие за осигуряване  
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на подкрепа с национален или европейки ресурс и за занаятчии от Етнографски 

ареални комплекси, чиято дейност също бе засегната от коронавируса.  В тяхна 

подкрепа вече се реализират проекти подкрепени от Министерството на културата. 

 

3.2. По подготовката на програмен период 2021-2027 

 

През 2020 г. екипът на НСОРБ подготви и обезпечи участието на представителите на 

Сдружението в общо 19 заседания на Тематичните работни групи (ТРГ) по подготовката 

на стратегическите документи за програмен период 2021-2027. В допълнение бяха 

изготвени материали и по 18 писмени процедури на отделните ТРГ.  

Участията във всички заседания на ТРГ, изразените в рамките им позиции, както и тези по 

писмени процедури на групите, бяха широко анонсирани в информационните издания 

и интернет-страницата на НСОРБ, както и в социалните мрежи.  

Депозираните становища по подготовката на отделните Програми с европейско 

финансиране, са общо 18 на брой, включващи около 100 отделни коментара, 

предложения и бележки.  

 

Приети са приблизително 75% от коментарите ни, като по-важните касаят:  

 нова дефиниция за общините в селските райони – такива вече ще бъдат общини, 

чийто център не надвишава 15 хил. жители по данни на НСИ;  

 включването на НСОРБ, общините и районите на общините като конкретни 

бенефициенти по отделни програми; 

 формулирането на нови дейности за подкрепа на общински проекти; 

 създаването на достатъчна времева възможност за съгласуване на предложения 

с общините и формиране на общи становища; 

 задълбочаване на обосновките на Програмите и конкретизиране на 

допълняемостта им с други финансови инструменти и пр. 

 

В подкрепа подготовката на новите стратегически документи, през 2020 г. проведохме и 

9 проучвания сред общините по обхвата на Програмите за развитие на човешките 

ресурси, храни, околна среда и трансгранично сътрудничество по вътрешните и 

външните граници на ЕС. Съдействахме и на УО за обосноваване на включени в 

Програмите общински инвестиции пред службите на Европейската комисия. Над 10 са 

участията ни в работни срещи, както на политическо, така и на експертно ниво, с 

отговорните за подготовката на стратегическите документи за програмен период 2021-

2027 ведомства. Организиран бе и нарочен форум за достъпа на 10-те големи общини 

до бъдещите европейски средства за развитие на регионите.  

В помощ на общините, в нарочно обособената секция на интернет-страницата на 

НСОРБ, посветена на програмен период 2021-2027, са публикувани подготвени от екипа 

около 20 резюмета и презентации на новите стратегически документи /Програмите/ с 

европейско финансиране. Налична е и информация за: нормативната уредба на 

национално и европейско ниво за периода 2021-2027, Наръчници за устойчиво градско 

и интегрирано развитие и др. Резюмета на новите Програми с европейско 

финансиране бяха публикувани и в електронния ни бюлетин, същите бяха представени 

и на учредителните заседания на Постоянните комисии на НСОРБ за мандат 2019-2023.   
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Общо подготвените и разпространени публикации, посветени на подготовката за 

периода 2021-2027, са над 65.  

 

В областта на регионалното развитие, екипът подготви и разпространи сред общините 

резюмета на публикуваните за обществено обсъждане шест Схеми за пространствено 

развитие на регионите, които ще играят ролята на Интегрирани териториални стратегии 

за развитие на регионите за планиране от ниво 2. Информация бе публикувана и за 

първия преработен и актуализиран Социално-икономически анализ на регионите за 

планиране от ниво 2, който служи за анализ за нуждите на Програмата за развитие на 

регионите и други програми, финансирани със средства от ЕС за периода след 2020 г. 

Изготвено бе и общо становище на общините, след проучване на мнението им по 

актуализацията на Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) за 

периода 2013-2025 г. 

 

Коментари и бележки бяха подготвени и депозирани и по отделни приоритети на 

Националната програма за развитие „България 2030“, в над 10 от сферите й на 

интервенции, включително касаещите местното развитие. 

 

За подготовка реализацията на интегрирания териториален подход при управлението на 

средствата от ЕС, от началото до края на годината, с подкрепата на МРРБ, се 

организираха и проведоха общо 12 регионални събития. Избрани бяха и 80 

представители на общините и аналогичен брой техни заместници в Регионалните съвети 

за развитие (РСР), които ще имат съществена роля и значими функции при подбора на 

интегрирани концепции с проекти за подкрепа по бъдещите европрограми. До края на 

годината се проведоха и учредителните заседания на два от Съветите, на които бяха 

избрани ръководствата им- председатели и техни заместници, като всичките те са 

кметове на общини. За подготовка участието на представителите на общините в 

заседанията на РСР, екипът на Сдружението изготви помощни материали и проведе 

предварителни координационни срещи. В нарочната секция на интернет-страницата на 

НСОРБ, посветена на програмен период 2021-2027, е създаден и раздел Регионални 

съвети за развитие/ Интегриран териториален подход, където се публикуват 

информация и материали, както за представителите на общините в РСР, така и в 

подкрепа на дейността им.   

 

Приоритети в сферата за 2021 г., пред екипа на Сдружението и общините: 

 финализирането на текстовете на новите Програми с европейско 

финансиране; 

 изготвянето на Интегрираните териториални стратегии по 

Трансграничните програми; 

 стартирането на първите покани за набиране на проекти; 

 участието на НСОРБ и общините в подготовката на националната 

нормативна уредба регулираща програмен период 2021-2027.  
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1.1. Реализацията на общинските европроекти от програмен период 2014-2020 

 

На база публично достъпната информация в Информационната система за 

управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020) и експертните бази данни 

на НСОРБ, екипът на НСОРБ изготви цялостен анализ на изпълнението на проекти, 

финансирани със средства на ЕС: 

 за целия приключващ програмен период 2014 – 2020 г. 

 за изминалата 2020 г. 

 

Анализът е представен в Приложение 1 към настоящия отчет. 

 

 

4. Дейности на НСОРБ по представителство и партньорство с институциите 

 

Законът за местното самоуправление и местната администрация определя НСОРБ като 

официален представител на местните власти пред държавни органи, в процеса на 

разработване на предложения за промяна и усъвършенстване на нормативната уредба 

на местното самоуправление, при изготвянето на проектобюджета на страната в частта 

му за общините и при осъществяването на контакти и взаимодействие със сродни 

организации от други страни и в рамките на международни сдружения. 

 

В лицето на НСОРБ българските общини имат трайно присъствие във всички 

консултативни формати на национално и регионално ниво, при формирането на 

дългосрочната визия за развитието на страната и в обсъжданията на конкретните 

механизми за нейното осъществяване. Сдружението участва в разработването на 

секторните политики, в изготвянето на Споразуменията за партньорство с ЕК, на 

оперативните програми, на програмите за трансгранично сътрудничество.  

 

4.1.  Обща информация за участието на НСОРБ в консултативни формати  

 

През 2020 година чрез НСОРБ българските общини са представени и вземат участие в 

работата на над 260 междуведомствените структури, в които са ангажирани над 640 

експерти и изборни лица от общините. 

За да осигури ясна рамка и финансова подкрепа за активните общински 

представители, на свое заседание на 15.01.2020 г. УС на НСОРБ прие промени в 

Правилата за изпълнение на дейностите по представителство на НСОРБ. В 

актуализирания документ са описани детайлно видовете консултативни органи на 

национално ниво, в които Сдружението излъчва свои представители, по-подробно е 

уреден начина за определяне на представителите, като са взети предвид и спецификите 

в работата на Комитетите за наблюдение на оперативни програми и ТГС. Специално 

внимание е отредено на изискванията за определяне на представители в 

международните органи, в които НСОРБ участва, с оглед тяхната насоченост. 

Усъвършенствани са процедурите при изготвяне на обща позиция на Сдружението, 

прецизирани са изискванията за отстояване на утвърдените позиции на общините и са 

разписани процедури за прозрачност и отчетност. 
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В новите Правилата за изпълнение на дейностите по представителство на НСОРБ е 

развит е изцяло нов раздел, свързан с финансовото обезпечаване на дейностите по 

представителство. Предвидена е възможност Сдружението да поема разходите по 

дейността на представителите, които досега се покриваха от общините, както и 

механизми за финансово стимулиране на представителите на НСОРБ в различни 

органи и обвързването им с постигнатите резултати 

Дистанционния режим на работа почти през цялата година не попречи на 

представителите на НСОРБ да се включат в голям брой заседания на работни групи, 

консултативни съвети, комисии и други работни срещи. Към края на годината общият 

брой на проведените заседания е над 270. Организационната подготовка, както и 

изготвянето на позиция по всеки от обсъжданите въпроси, се осъществява от екипа на 

НСОРБ. 

 

С удовлетворение отбелязваме, че расте и броят на органите, в които НСОРБ и общините 

имат възможност да отстояват общи интереси.  

Към декември 2020 г. общия брой на междуведомствените органи, в които Сдружението 

има свои представители е 260:  

• 31 комитета за наблюдение и тематични работни групи;  

• 110 междуведомствени работни групи; 

• 119 съвети и комисии. 

 

Съотношение на представителите на НСОРБ в междуведомствени органи 

 

 

Броят на представителите на Сдружението в посочените междуведомствени органи е 

общо 640: кметове, председатели на общински съвети, общински съветници, експерти 

от общинската администрация от над 180 общини, 2 столични района и едно кметство. 
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Разпределение по министерства на броя на съветите, комисиите и комитетите,  

в които НСОРБ има определени представители   

 

 

 

Важно е да бъде отбелязано, че в посочените органи, НСОРБ е представлявано предимно 

от изборни лица (кметове, председатели на ОбС, общински съветници). 

 

Разпределение по министерства на работните групи, в които НСОРБ участва с експерти от 

общинските администрации 

 
 

По традиция и  през 2020 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

и Министерство на труда и социалната политика са на челните места по брой 

формирани междуведомствени органи.  
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Съществена част от представителството на НСОРБ през 2020 е участието в 

новосъздадените шест регионални съвета за развитие, където, чрез изготвена и 

проведена от Сдружението процедура за избор на членове на РСР, бяха определени 

172 представители и заместник–представители от 148 общини, вкл. 12 служители от 

екипа на НСОРБ. В рамките на РСР бяха проведени 6 регионални учредителни заседания, 

а до края на 2020 бяха проведени и първите заседания на три от регионалните съвети за 

развитие. 

 

Предвид проведените през 2019 г. на местни избори  и съгласно правилата за работа на 

междуведомствените органи, НСОРБ определи или актуализира общо 348 

представители в 77 органи, посочени в приложената таблица:  

 

Нови или актуализирани представители през 2020 

Междуведомствен орган брой представители 

Комитети за наблюдение, Програми за 

трансгранично сътрудничество 2014-2020 

6 8 

Тематични работни групи 2021-2027 6 15 

Регионални съвети за развитие 6 172 

Национални съвети, управителни съвети и 

междуведомствени комисии 

26 67 

Работни групи  33 86 

ОБЩО: 77 348 

 

 

И през 2021г. НСОРБ ще продължи експертно да осигурява дейността на 

представителите на местната власт чрез: 

• експертно обезпечаване участието на всеки един представител в 

междуведомствените органи чрез логистична подкрепа; 

• осигуряване на ефективна комуникация и координация между организациите; 

• подготовка на бележки и помощни материали за участие, най-вече в 

Комитетите за наблюдение по Оперативните програми, по тематичните 

работни групи и по националните съвети и комисии.  

• финансово обезпечаване на част от разходите на представителите на НСОРБ 

при участието им в присъствени заседания в други населени места. 

 

Повече информация можете да откриете на  https://www.namrb.org/predstaviteli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.namrb.org/predstaviteli
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4.2. Важни за общините резултати от работата на НСОРБ в междуведомствени и 

консултативни органи през 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

В рамките на проведените партньорски 

срещи по подготовката на Плана за 

възстановяване и устойчивост на 

България, НСОРБ представи пакет от 

предложения за включване в 

стратегическия документ на инвестиции 

в три приоритетни сфери за общините: 

 дигитализацията на публичните услуги на общинско ниво; 

 енергийна ефективност на публичната инфраструктура и жилищния фонд;  

 демографско, социално и здравно възстановяване.  

 

Въпреки липсата на официална реакция по предложенията, както и ангажиране на 

общините и НСОРБ в подготовката му, в анонсирания в края на октомври за публично 

обсъждане проект на План за възстановяване и устойчивост, голямата част от тях, бяха 

отразени. За подготовката на официално становище по проекта, екипът на НСОРБ 

изготви и разпространи сред общините резюме на Плана, обособена бе и специална 

секция на интернет-страницата на Сдружението, посветена на документа 

(https://www.namrb.org/plan-za-vazstanoviavane-i-ustojtchivost-na-r-balgariia ).  

 

На база предложенията на общините и дискусиите проведени в рамките на съвместното 

заседание на Постоянните комисии по еврофондове и земеделие, УС на НСОРБ прие в 

края на ноември официална позиция по проекта на Плана. В становището ни са 

включени около 40 коментара и бележки, които касаят реформите в подкрепа на  

местното развитие, децентрализацията и по-голямата финансова самостоятелност на 

общините, недостатъчният ресурс за инвестиции във ВиК сектора и др..  

 

Общо 31 са предложенията ни за нови проекти и инвестиции, в т.ч. за: икономическо 

развитие на териториите на база местните им дадености; ускоряване на реформите за 

децентрализация, чрез реорганизиране и преструктуриране на данъчната система; 

отпадъците и повторното им оползотвоярване; декарбонизацията на транспортния 

сектор в градовете и нов модел на градска мобилност; разработването на модели за 

ефективност при комуналните услуги; контрол на качеството на атмосферния въздух и  

шума; зелена инфраструктура; устойчив туризъм, култура и спорт; интегриран качествен 

и достъпен обществен транспорт във всички райони на страната; алтернативно  

водоснабдяване на населените места с питейна вода; електронен портал за устройство 

на територията и др.  

https://www.namrb.org/plan-za-vazstanoviavane-i-ustojtchivost-na-r-balgariia
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При осигуряването на техническа помощ, НСОРБ предложи и да сформира общински 

хъб, който да координира планирането и приоритизирането на мерките в Плана, с 

бенефициент общините. 

 

От началото на ноември до края на годината бяха проведени близо 10 срещи в различен 

формат с участието на членовете на УС и КС, ръководствата на Постоянните комисии и 

екипа на НСОРБ с отговорни за отделните инвестиции по Плана, министерства. Целта бе 

уточняване и конкретизиране на типовете инвестиции, проектната им готовност и 

процедурите по кандидатстване и реализация на бъдещите проекти от общините. За 

подкрепа на отделни министерства и ведомства, по тяхна молба НСОРБ осъществи 

проучвания сред общините за проектната им готовност за инвестиции във ВиК сектора и 

за дигитализация на поддържани от общините регистри. За информиране на общините 

за обхвата, съдържанието, сроковете и условията на европейско и национално ниво, за 

изготвянето на Плановете за възстановяване и устойчивост, екипът на НСОРБ регулярно 

изготвя и разпространява информация, като публикациите по темата от м. май до края 

на 2020 г. в комуникационните канали на НСОРБ са над 20. 

 

В резултат на усилията на НСОРБ и проведената съвместна работа с централните 

институции, в Плана е заложен солиден инвестиционен ресурс, който ще бъде 

инвестиран и управляван от общините. 

 

 

 

 

Новият европейски инструмент за 

справяне с пандемията от Covid-

19- React-EU 

Постоянните комисии на НСОРБ и екипът на Сдружението, формираха над 10 

мотивирани предложения за мерки и дейности за подкрепа на общините, общинските 

лечебни заведения и резидентни социални услуги, здравните кабинети в 

образователната инфраструктура, общинските предприятия и дружествата, по  

инструмента React-EU за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от 

пандемията от Covid-19 и подготовката за екологично, цифрово и устойчиво 

възстановяване на икономиката.  

По важни предложения за продължаването на патронажната грижа, Covid стандарт в 

социалните услуги и предоставяне на топъл обяд на най-нуждаещите се, оценяващи се 

на над 120 млн. лв., средствата вече са на разположение на общините. По 

разработването на формите на тази подкрепа, критериите за подбор за проектите и 

Условията за кандидатстване за патронажната грижа и топлия обяд, чрез Сдружението 

общините имаха водеща роля. В допълнение общински предприятия и дружества също 

се възползваха от мерки за запазване на заетостта и друга подкрепа по React-EU. 

Предстои обезпечаването на финансиране от инструмента и за общинските лечебни 

заведения, в ход са и разговори за финансиране на здравните кабинети в 

образователната инфраструктура.  



                                     Отчет за дейността на Управителния съвет на НСОРБ през 2020 г. 

                                                                                                                                                                       Стр. 48 от 102 
 

 

 

 

За пръв път в Централната преброителна 

комисия, като заместник-председател е 

определен изпълнителния директор на 

НСОРБ. 

НСОРБ участва активно при съгласуването на инструментариума за преброяването, 

както и при изготвянето на Програмата за преброяването на населението и жилищния 

фонд. При съгласуването на Финансовата обосновка относно Проект на Постановление 

за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически 

институт за 2020 година, НСОРБ обърна внимание на предвиденото възнаграждение за 

членовете на общинските преброителни комисии и намирането на механизъм, който 

да осигури възможност за получаването му. Въпросът е включен за обсъждане на 

заседание на САР през 2021 г. 

 

 

Консултативен съвет по въпросите на 

Европейската зелена сделка 

Кметът на община Стара Загора Живко 

Тодоров бе определен от УС на НСОРБ 

за представител в създадения 

Консултативен съвет по въпросите на 

европейската зелена сделка. За негов 

заместник бе определен кметът на 

Перник Станислав Владимиров. 

 

Колективният орган е формиран с Постановление на Министерския съвет № 86 от 

30.04.2020 г. и има за задача да подпомага Министерския съвет по съвместяването на 

националните приоритети в областите на енергийната сигурност, икономическото 

развитие, социалната справедливост и защитата на околната среда и ще бъде 

консултативен орган към правителството по всички аспекти на Зелената сделка. Ролята 

на представителя на българските общини в Консултативният съвет ще е значителна, т.к.  

голяма част от мерките, предвидени в рамките на Зелената сделка, които предстои  

страната ни да адаптира и приложи, са пряко свързани с политики на регионално и 

местно ниво. 

Зелената сделка е цялостна концепция и представя новата визия за бъдещето на Европа. 

Стратегията бе оповестена от ЕК на 11 декември 2019 г. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en.  

Зелената сделка е придружена от Механизъм за справедлив преход, който беше 

официално анонсиран на 14 януари 2020 г. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_17 , в рамките на който се 

предвижда да функционира Фонд за справедлив преход (ФСП). Той представлява 

целенасочена подкрепа за най-засегнатите от прехода региони. Достъпът до него ще 

се осъществява на областен принцип, чрез териториални планове за справедлив 

преход.  

 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_17
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 Рестартиране на Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни гради 

 

Продължаването на Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради бе възприето от УС на НСОРБ като един от 

приоритетите в дейността на Сдружението в комуникацията с МРРБ. 

Санирането бе оценено като инвестиция с многопосочен ефект, тъй като 

строителството създава условия за работа на много съпътстващи сектори; санираните 

жилища са пряка подкрепа за самите граждани и не на последно място, това е една от 

дейностите, които и в следващите години ще бъде сериозно насърчавана – енергийната 

ефективност, особено в контекста на цялостната стратегия за развитие на Европа, 

заложена в „Зелената сделка“.  

 

 

 

По решение на УС на НСОРБ бяха проведени поредица от срещи и бе изпратено писмо 

и до министър-председателя Бойко Борисов. Бяха изтъкнати данните от проучването, 

проведено от НСОРБ след края на първия етап на санирането, в което се включиха над  

9 500 участници, живеещи в санирани и подлежащи на саниране блокове на 

територията на цялата страна. Над 95% от гражданите са удовлетворени от новата визия 

на блоковете си и отчитат и намаляване на месечните комунални сметки. Като много 

важен фактор за продължаване на програмата бе изтъкнато запазването на условията  

спрямо гражданите – санирането да остане вид безвъзмездна финансова подкрепа, 

каквото бе на първия етап.  

 

В резултат на целенасочените усилия на НСОРБ, солиден финансов ресурс за 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност е предвиден в проекта на Плана за 

възстановяване и устойчивост.  

 

На 18.11.2020 г. бе проведена консултативна среща за обсъждане на предвидените в 

Плана мерки за енергийна ефективност. В нея взеха участие както представители на 

общините, ръководството и екипа на НСОРБ, така и на институциите – собственици на 

публична инфраструктура, допустима за интервенции в рамките на интегрираната 

програма. Заедно с експерти от УО на ОПРР бяха дискутирани набелязаните на този 

етап критерии за териториално разпределение на ресурса, за допустимост на  
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отделните обекти и критериите за приоритизиране на сградите, на базата на които 

общините трябва да формират своите инвестиционни проекти за кандидатстване. 

Подробно обсъдени бяха и критериите, свързани с подбора и приоритизирането на 

многофамилните жилищни сгради, които ще бъдат включени в програмата. Те ще бъдат 

подбирани от списъка с резервни проекти, подадени до момента както по  

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради, така и по ОП „Региони в растеж“, но водещият принцип ще бъде намалението 

на парникови газове, което ще бъде постигнато с инвестицията. Средствата, предвидени 

за повишаване на енергийната ефективност на този тип сгради са 1,4 млрд. лв. В 

рамките на програмата за първи път ще бъде дадена възможност за въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност и в еднофамилни жилищни сгради.  

 

 Национален съвет за тристранно сътрудничество 

Като един от ключовите работодатели в областта на публичните услуги НСОРБ предприе 

стъпки за създаване на правна възможност за включване на представители на НСОРБ в 

състава на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Действащите към 

момента критерии за национална представителност на работодателските организации 

са базирани на количествени критерии, без отчитане на реалната ефективност и 

влияние на организациите.  

Усилията на НСОРБ в тази посока ще продължат и през 2021 година. 

 

По – важните резултати от участието на експертни представители на НСОРБ в работни 

групи по секторни министерства може да видите в Приложение 2. 

 

 

4.3. Динамичен диалог с институциите 

 

Въпреки непредвидимостта на средата, НСОРБ успя да се справи с множеството 

предизвикателства. Планираните за годината дейности се промениха и увеличиха, 

работните срещи и заседания придобиха нова форма и нов смисъл, участниците в тях 

бяха по-амбицирани и по-резултатни. Промененият начин на работа не попречи на 

междуинституционалното съгласуване.  

 

През 2020 година НСОРБ предостави над 160 становища по водещи политики, като по 

законопроекти, наредби, правилници, те надвишават 100.  

 

През годината Сдружението активно се включи в актуализирането и създаването на 

национални програми и стратегии: 

• Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025; 

• Националната програма за развитие на България 2030; 

• Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България; 

• Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и 

мъжете за периода 2021-2030 и др. 

Поради динамичната година, изискваща светкавични решения, както и съвпадането по 

време с подготовката на много стратегически документи, разликата в броя 

предоставени становища в сравнение с 2019 е значитнелна. 
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Аналогично на 2019, през изминалата година, най-голям брой становища са изпратени 

до Народно събрание, общо над 63, до Министерски съвет над 25, до Министерство на 

труда и социалната политика около 20 и т.н.  Над 50 пъти НСОРБ е отправило коментари, 

бележки и предложения от всички общини по различни законодателни промени, като 

сме получили около 500 отговора. 

 

Обобщени резултати за изготвените от НСОРБ становища през 2020 г. 

 

Становища 2020 брой 

Становища по изменения и допълнения на закони 80 

Становища по проект, промяна, допълнение на наредби 22 

Становища по стратегически документи 21 

Коментари и бележки по промяна и изготвяне на критерии, методологии, 

насоки и др. по ОП 2014-2020/2021-2027 

26 

Други  17 

ОБЩО 166 

 

 

5. Подкрепа от НСОРБ за укрепване капацитета на общините през 2020 г. 

 

5.1. Обучения и дискусионни форуми за управленското ниво в общините 

 

В началото на 2020 г. НСОРБ проведе 

традиционните обучения за 

новоизбраните кметове и представители 

на общински съвети „Съвременното 

местно самоуправление в България”. 

Програмата включи 5 групи теми, свързани 

с основните правомощия на местната 

власт, взаимодействието между кмета и 

общинския съвет, предизвикателствата в  

новия мандат и общите приоритети, 

отстоявани чрез НСОРБ. 

 

 

 

 

Съпоставка на изпратените 

от НСОРБ становища през 

2019 и 2020 по министерства. 
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Участниците в обученията бяха запознати със съвременните принципи на местно 

самоуправление у нас и Европейския съюз, с основните отговорности на общината по 

общинските секторни и хоризонтални политики и с механизмите за взаимодействие на 

общината с държавни структури, с гражданите, неправителствения и бизнес сектора. 

Основният принцип в работата на НСОРБ – партньорството бе заложен и в модела на 

обученията. Водещите теми на дискусиите представиха кметове и председатели на 

общински съвети с дългогодишен опит в местната власт. 

 

          
 

В рамките на регионалните делегатски събрания за издигане на кандидати за членове 

на УС, НСОРБ организира във всеки район за планиране и работни дискусии със 

заместник-министъра на регионалното развитие Деница Николова и с част от екипа, 

който работи над актуализацията на Националната концепция за пространствено 

развитие.  

Основна тема на дискусията, организирана по инициатива на НСОРБ, бе новия 

териториален подход, предложен от Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството (МРРБ) и свързаната с него визия за структурирането на Програмата 

за развитие на регионите (ПРР) за периода 2021-2027 г., включително оставането на тези 

общини в нейния обхват. 
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Подобна форма на обществено обсъждане, специално адресирана към кметовете, 

председателите на общински съвети и съветниците, досега не е била организирана и 

Сдружението отчита положителните резултати от прекия диалог с компетентните 

институции.  

 

 

 

На 30 юни НСОРБ организира работен семинар на управленско ниво за ролята на 

общините при реализацията на териториалните подходи за управление на средствата 

от европейските фондове по Оперативната програма за развитие на регионите (ОПРР) 

за периода 2021-2027 година. В семинара участваха и кметове, заместник-кметове и 

ръководни представители от 10 големи градски общини. Бяха представени и обсъждани 

визията и обхвата на новата ОПРР, процедурите и етапите за създаване на партньорства, 

подготовката и реализацията на интегрирани териториални концепции и интегрирани 

проекти за програмен период 2021-2027. Дискутираха се и функциите на Регионалните 

съвети за развитие (РСР). 

 

За подготовка реализацията на интегрирания териториален подход при управлението 

на средствата от ЕС, с партньорството на МРРБ, в рамките на 2020 г. бяха организирани 

и проведени общо 12 регионални събития, с над 600 участника - кметове на общини и 

общински съветници. В периода септември – октомври, в рамките на тези дискусии  

беше представен напредъка в подготовката на новия програмен период и 

възможностите за създаване на партньорства между общините. 

 

5.2. Повишаване капацитета на експертния състав на общините 

 

От 01.03.2020 г. НСОРБ започна изпълнението на проект „Повишаване на знанията, 

уменията и квалификацията на общинските служители”, финансиран чрез Оперативна 

програма „Добро управление“. Той ще даде възможност до края на 2022 година повече 

от 6 800 общински служители да преминат през специализирано обучение, съобразно 

своите преки задължения и да развият нови компетенции. В рамките на проекта ще бъдат 

проведени 250 обучения в 32 тематични специализирани модула, свързани с 

управление на общинските финанси, местни данъци, контролни функции на общините, 

ефективно управление на общинската собственост, устройство на територията, 

опазване на културно-историческото наследство, развитие на туризма, предоставяне на 

социални услуги и др. Акценти във фокуса на обученията са развитието на 

междуобщинско сътрудничество, взаимодействие с граждански сдружения, превенция 

и управление при кризи и съвременно управление на отпадъците.  
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В напреднал етап на подготовка учебние модули и обученията на обучители, а реалното 

стартиране на обученията е планирано да започне в средата на 2021 г. 

 

Седмата национална среща на общинските експерти по образование, организирана 

от НСОРБ и НСОРБ – Актив, събра в Пловдив над 150 специалисти, председателите и 

членове на комисиите по образование в общинските съвети, представители на 

второстепенните разпоредители с общинския бюджет в образованието, заместник-

кметове с ресор „Образование“. Във форума взеха участие министърът на 

образованието и науката Красимир Вълчев, заместник-министър Таня Михайлова, 

председателят на  синдиката на българските учители Янка Такева, експерти от 

образователното министерство и др. Сред дискутираните теми бяха ангажиментите и 

отговорностите на държавата, общината и училището, за качественото образование, 

проблемите и перспективите пред развитието на професионалното образование, както 

и актуалните проблеми за обхвата на предучилищното образование у нас. 

 

През месеците юни и юли, с проектно финансиране бяха проведени 8 обучения за 

подобряване вътрешната организация на работа в общините на тема „Мениджмънт на 

човешките ресурси в общините“ с участието на представители на централните 

администрации. В дискусиите се включиха представители на АМС, НСИ и ДАЕУ. 

Програмата на обученията обхвана широк кръг от предизвикателства пред общинските 

администрации през 2020 година – нормативни промени, довели до трансформация в 

административното обслужване, споделени ресурси, предоставени от ДАЕУ и 

предстоящото през 2021 г. преброяване. Обучението преминаха успешно 240 служители 

от общински администрации, част от които секретари на общини, експерти по човешки  

ресурси и други ключови служители, ангажирани със структурирането и развитието на 

капацитета им. 

В програмата на обученията бяха включени информация и практически съвети по 

няколко ключови теми: оптимизация на общинските административни структури и  

вътрешните правила за дейността им; алтернативни възможности за преодоляване на 

дефицита на кадри и средства в администрациите; актуални промени в нормативната 

уредба; открити въпроси по електронизацията; задачи на общините по организация на 

преброяването. 

 

На 6 и 7 август 2020 г., за седма поредна година, НСОРБ-Актив проведе Среща на 

общинските предприятия и търговски дружества. Ръководители и управители на 

общинските стопански субекти, както и на техните собственици – председатели на 

общински съвети и общински съветници, кметове и експерти от общинската 

администрация обсъдиха актуални теми, свързани с управлението и контрола на 

дружествата и предприятията, ползата от дейността им за общините, възможностите за  

подобряване изпълнението на възложените им ангажименти, различни общински 

практики и подходи за осъществяване на стопанската им дейност. Във фокуса на 

внимание беше ефектът върху общинските публични предприятия на новия Закон за 

публичните предприятия и правилника за неговото прилагане, приет в началото на май 

2020 г. В контекста на темата за взаимоотношенията между общинските стопански 

субекти и техния собственик, при голям интерес бяха представени добри практики на 

общините Раковски, Чавдар, Ловеч и др. 
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За поредна година широко участие в събитието взеха и фирми, които представиха 

технологични и съвременни решения за повишаване на ефективността на стопанската 

дейност на общините по осигуряване на качествени услуги, които подобряват средата 

на живот. Бяха демонстрирани методи, съоръжения и техника за управление на 

комуналните, благоустройствените дейности и отпадъците, поддръжка на общинската 

инфраструктура, възможности за повишаване на пътната безопасност, иновативно 

осветление за градското пространство. 

 

Обучение „Практически и правни проблеми при възлагане на обществените поръчки. 

Работа с ЦАИС „ЕОП“ се проведе на 24 и 25 юни 2020 г., организирано от „НСОРБ – 

АКТИВ“. Обучението бе насочено към юристи и експерти, ангажирани с подготовката и 

провеждането на обществени поръчки. Акцентите, включени в програмата, бяха 

свързани с актуалните теми в нормативната уредба, съобразно измененията в ЗОП и 

ППЗОП. Семинарът даде възможност и за практически симулации на работата с ЦАИС 

„ЕОП“. 

 

5.3. Консултативни материали и консултации по запитване 

 

 Консултативни материали за общините 

С проектно финансиране от проект „Създаване на модели за оптимални 

административни структури на общините”, финансиран чрез Оперативна програма 

„Добро управление“, Сдружението разработи примерни модели и документи, които да 

подкрепят общините при оптимизиране на административните им структури.  

Още в началото на своя мандат общинските ръководства получиха консултативен 

материал с примерни структури на различни по мащаб общини и пакет от вътрешно-

организационни документи.  

 

Във връзка с множеството тревожни сигнали от общините за системно постъпващи 

заявления по ЗДОИ, чиято цел не е получаването на информация, а поставянето им в 

невъзможност да отговорят поради големия обем от много разнообразните по тема 

въпроси, НСОРБ подготви консултативен материал за практическото прилагане на 

Закона за достъп до обществена информация. 

 

НСОРБ предостави на общините и безплатна експертна подкрепа и консултации, по 

реализиращ се с подкрепата на по Оперативна програма „Добро управление“ по 

проект „ПРОГРЕС - Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за  

европейско сближаване“ https://www.namrb.org/bezplatni-konsultacii-za-obshtchini2 .  

 

Предоставените консултантски услуги на общините през 2020 г., са общо 109, в т.ч.:  

 

 42 консултации по Закона за обществените поръчки;  

 11 по правилата за държавните помощи; 

 56 по подготовка и изпълнение на проекти.  

 

 

 

https://www.namrb.org/bezplatni-konsultacii-za-obshtchini2
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НСОРБ премина през сериозен подготвителен етап и има готовност, с финансиране от 

същия проект, да предоставя безплатна подкрепа на общините за програмен период 

2021-2027: 

 Подготовка и изпълнение на Плановете за интегрирано развитие на общините 

(ПИРО) за периода 2021-2027 г.; 

 Подготовка на секторни планове и стратегии на общинско ниво за ограничаване 

на изменението на климата; намаляване на риска от бедствия; управление на 

градската мобилност; управление на отпадъците и др.; 

 Планиране, разработване, обсъждане и изпълнение на концепции за 

интегрирани териториални инвестиции (ИТИ); 

 Разработване на индивидуални проекти в рамките на ИТИ и изпълнението им. 

 

Разпространени сред общините са и Наръчници по държавни помощи, финансови 

инструменти и обществени поръчки. 

 

НСОРБ като партньор на Столична община по проект INNOAIR, разпространи 

Справочник за замърсяването на въздуха. Справочникът е изработен в рамките на 

проекта от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и Асоциация за 

развитие на София и се разпространява безплатно с цел да послужи на политически, 

изследователски, образователни, индустриални и екологични организации да разберат 

по-добре процесите, водещи до нежелани високи нива на замърсяване в градските 

райони. Документът представлява разбираемо обобщение на факторите, влияещи 

върху нивата на различни замърсители в атмосферата и как неблагоприятното им 

въздействие може да бъде премахнато или ограничено, за да се подобри качеството на 

въздуха в градовете в краткосрочен и дългосрочен план. В рамките на същия проект 

НСОРБ изготви доклад, който представя и анализира най-добрите практики за общи 

глобални инициативи за транспорт при поискване и „транспорт като услуга“ в Европа и 

света. Документът съдържа общ преглед на основните тенденции в решенията за 

мобилност, свързани с иновативния подход на INNOAIR - въвеждането на зелен 

обществен транспорт при поискване. Документите са достъпни на сайта на проекта 

www.innoair-sofia.eu 

 

В края на 2020 НСОРБ и НСОРБ – Актив изготви Консултативната разработка за съставяне 

и приемане на общинския бюджет, която своевременно беше разпространена сред 

общините. 

 

 Консултации за общините по конкретни запитвания 

Неотменна част от рутинната дейност на НСОРБ остава текущото консултиране на 

общините по конкретни въпроси или практически казуси. В рамките на годината НСОРБ 

предостави над 70 персонални консултации по запитване от редица общини сред  

които: Ардино, Благоевград, Бобошево , Божурище, Варна, Велинград, Ветрино, Генерал Тошево, 

Главница, Горна Малина, Горна Оряховица,  Гоце Делчев, Две могили, Девин, Джебел, 

Димитровград, Димово, Добрич, Добричка, Дряново, Дупница, Дългопол, Елин Пелин, Златарица, 

Златоград, Каварна, Каолиново, Каспичан, Кнежа, Козлодуй, Кричим, Кърджали, Кюстендил, 

Ловеч, Лом, Мездра, Ново село, ОбС Родопи, ОбС Ямбол, Павликени, Правец, Приморско, 

Разград, р-н Младост, СО, Русе, с. Бесарбово , Русе, Силистра, Сливен, Столична община, 

Сухиндол, Тервел, Троян, Трявна, Тунджа, Търговище, Черноочене и др.  

http://www.innoair-sofia.eu/
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За ползване от всички общини Сдружението публикува в специално обособена секция 

на интернет страницата си https://www.namrb.org/v-pomoshtch-na-obshtchinite  

консултативни материали и указания улесняващи ежедневната работа на общинските 

администрации.  

 

 Събиране и разпространение на добри практики 

Мерките, наложени от националните правителства в борбата с пандемията от COVID 

засегнаха сериозно дейността на местните власти от България и Югоизточна Европа. 

Общините са основен фактор в реализирането на противоепидемичните мерки и 

пренастройване на функциите на местните власти, за поддържането на услугите и 

подпомагането на местния бизнес и гражданите.  

Опитът, иновативните практики и идеи в процеса на прилагане на мерките в борба с 

пандемията от страна на българските общини, инициативите в подкрепа на 

гражданите и бизнеса, както и плановете за възстановяване в средносрочен и по-

дългосрочен план НСОРБ проучи и направи достояние на местните власти от 

Югоизточна Европа. Основните теми на проучването бяха свързани  със социалните 

услуги, икономическите пакети в подкрепа на гражданите и бизнеса, мерките по 

дезинфекция и почистване на публичните пространства. 

НСОРБ направи проучване сред общините с цел обогатяване на информацията, опита 

и добрите практики при подкрепа на децата от резидентните услуги, които навършват 

пълнолетие и им предстои още една голяма битка в света на големите. Своя 

положителен опит представиха общините Божурище, Панагюрище, Пещера, Левски, 

Казанлък, Столична община, Велико Търново, Троян и др. 

 

 

6. Международна дейност на НСОРБ 

 

През 2020 г. бяха обновени съставите на всички делегации в международните институции 

и организации на местни власти, в които НСОРБ членува.  

Пандемията от коронавирус оказа сериозно влияние върху планираните дейности по 

линия на международното сътрудничество на НСОРБ. Въпреки ограниченията за 

пътувания в чужбина, в голямата си част програмите на международните организации и 

институции на местните власти бяха реализирани, макар и в дистанционен формат, 

давайки възможност на българските местни власти да участват в процеса на взимане на 

решения в ЕС, както и да споделят опит и практики със своите чуждестранни партньори.  

 

 

Отчитайки спецификата на процедурата за 

номиниране и одобрение на националната ни 

делегация в Европейския комитет на регионите (КР) за 

мандат 2020 – 2025 г., на обновителната сесия през 

февруари и пленарната сесия през юни, българските 

местни власти бяха представлявани само от кмета на 

община Габрово.  

На останалите две пленарни сесии на КР за 2020 г., делегацията ни бе в пълен състав. 

Делегатите също участваха активно в 14 от общо 31 заседания на шестте комисии на КР. 

Заседанията след март се проведоха дистанционно във виртуален формат.  

https://www.namrb.org/v-pomoshtch-na-obshtchinite
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Българските делегати се включиха активно в онлайн дебатите по редица от 

приоритетните за местните власти в страната теми, като: преговорите по 

многогодишната финансова рамка 2021-2027, в това число значението на взаимното 

допълване и взаимодействията между различните програми на ЕС за постигането на по-

голяма ефективност и увеличаване на добавената стойност на финансирането и 

инвестициите на ЕС; ключовата роля на Механизма за възстановяване и устойчивост за 

намаляване на различията между регионите на ЕС и възстановяване на техния потенциал 

за растеж и конкурентоспособност; целите на Европейският Зелен пакт и Програмата в 

областта на цифровите технологии за Европа; изготвянето на националните планове за 

възстановяване и устойчивост в тясно сътрудничество между националните, 

регионалните и местните власти; прегледа на европейската търговската политика, с 

акцент върху гарантиране на равни условия на конкуренция между вътрешния и външния 

пазар на селскостопански продукти, както и прилагане на високите европейски 

стандарти по отношение на климата от търговските партньори на ЕС; повече конкретна 

помощ под формата на образователни и изследователски системи за бързо развитие 

на Европейското изследователско пространство и дигиталните иновационни хъбове; по-

активно адресиране на проблема с изтичането на мозъци; проблемите на културната 

индустрия в контекста на пандемията от коронавирус и др. 
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Поради здравната криза мандатът на делегациите в 

Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на 

Европа (Конгреса) за периода 2016-2020 бе удължен с 6 

месеца до март 2021 г. 

По същите причини бяха отменени и двете редовни пленарни сесии на Конгреса. За да 

могат да бъдат приети редица важни изменения в процедурните правила на 

организацията, както и доклади за състоянието на местната демокрация в Европа и за 

провеждането на избори на местно ниво по време на кризисни ситуации, през 

септември и декември се проведоха дистанционни онлайн заседания на Постоянния 

форум на Конгреса. Българските местни власти бяха представлявани от ръководителя 

на националната ни делегация в Конгреса инж. Дилян Млъзев, кмет на община Елена. 

Делегатите участваха и в заседанията на трите комисии на Конгреса – физическа 

среща на Комисията по наблюдение през февруари в Метц, Франция и дистанционни 

заседания на трите комисии през септември. Ръководителят на българската делегация 

Дилян Млъзев взе участие и в онлайн конференцията на Конгреса, посветена на ,,Ролята 

на местните и регионални власти - в отговор на кризата“. В края на годината Конгреса 

проведе и дистанционна мисия за наблюдение прилагането на Европейската харта за 

местно самоуправление в България. В дискусиите участваха представители на УС на 

НСОРБ, кметовете на Столична община и Силистра, както и заместник-кмет на 

Болярово, председателят на НАПОС и част от делегацията в Конгреса. 

 

 

 

 

 

Пандемията наложи промени и в програмата на Съвета 

на Европейските общини и региони (СЕОР). Отменено 

бе провеждането на традиционния Конгрес на 

организацията, планиран за м. май в Инсбрук, както и 

паралелното заседанието на Политически комитет (ПК). 

През март бе последното заседание с физическо присъствие на Генералните 

директори и секретари на СЕОР, на което участва изпълнителният директор на НСОРБ. 

Всички останали срещи през годината се проведоха дистанционно във виртуален 

формат. Българските делегати се включиха в заседанието на ПК през септември. 

Онлайн се проведе и третият ритрийт на СЕОР под надслова „Нашият път за излизане от 

кризата: възможности за изграждане на устойчиви и стабилни общества”. Г-н Дилян 

Млъзев, кмет на община Елена бе един от основните говорители в сесията, посветена на 

публичните услуги в условията на пандемия.  

По предложение на УС на НСОРБ г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община 

бе номинирана и впоследствие избрана за изпълнителен президент на СЕОР.  

Създадена бе и нова работна група за обмен по въпроси, свързани с коронавируса и 

реакцията на местните власти, в която участва експерт от НСОРБ. 
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НСОРБ пое председателството на Мрежата на 

Асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа 

(NALAS) година по-рано от графика, поради 

невъзможността на молдовската страна да изпълни 

задълженията си в условията на пандемията с 

коронавируса. 

Решението бе взето от Общото събрание на Мрежата през април, след проведено 

онлайн допитване, в което участваха и българските делегати. Така начело на Мрежата 

до април 2021 е кметът на Павликени, инж. Емануил Манолов.  

Съгласно изготвената от НСОРБ програма бе организирано проучване сред местните 

власти в ЮИЕ относно въздействие на кризата с Covid-19, краткосрочни и средносрочни 

мерки за социално-икономическо възстановяване, в което се включиха 136 местни 

власти от региона. На тази основа бе изготвен аналитичен доклад, както и бяха 

формулирани препоръки и послания относно възстановяването на местните власти в 

пост-кризисния период.  

Официалното представяне на анализа и препоръките се реализира в рамките на 

виртуалната конференция през септември, с участието на  95 представители на местни 

власти, кметове, ръководители на асоциациите на местните власти, членовете на 

делегациите на асоциациите на местните власти на НАЛАС, длъжностни лица, 

общински експерти и др. Гост на проявата бе Президентът на Камарата на регионите в 

Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа г-жа Гун Мерит 

Хелгесен.  

 

 

Г-н Емануил Манолов бе и специален 

гост на 48-то Общо събрание на 

членовете на Асоциацията на градовете 

и общините в Сърбия, като се включи в 

панелната дискусия, посветена на 

плановете, приоритети и 

предизвикателства в продължаващия 

процес на подобряване на местното 

самоуправление в Сърбия, значението 

на Европейската местна харта на 

Съвета на Европа за развитието на 

местното самоуправление в Европа и 

опитът от локализиране на целите 

устойчивото развитие и тяхното значение 

за местното самоуправление.  

 

В сферата на двустранните отношения организирахме две посещения за българските 

общини. В края на февруари Федерацията на местните власти на Израел организира 

традиционния специализиран форум за общини и местни власти MUNI-EXPO 2020, с 

акцент върху бъдещето на „умните градове“, градската сигурност и антитероризма. 

Делегацията на НСОРБ на форума бе представлявана от кметовете на Монтана, Лом, 

Девня, Малко Търново, Крушари, както и заместник-кметовете на Бургас, Гоце Делчев и 

Лом. 
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По инициатива на община Аристотели, Гърция през август се проведе официалното 

представяне на концепцията за създаване на „Интербалкански център за туризъм и 

сътрудничество“. Официален гост на събитието бе кметът на Банско и представители от 

общината. Събитието се реализира с подкрепата на министъра на Гърция за район 

Македония и Тракия. От българска страна в събитието участие взе и президентът Росен 

Плевнелиев (2012-2017). 

Проведена бе и Петата процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро 

управление, като през октомври на официална церемония бяха награди всички 23 

общини, участници в изданието. 

 

Сдружението работи и за популяризиране на международната си дейност и 

подобряване на сътрудничеството с Министерството на външните работи, като 

информира министъра на външни работи за поетото от НСОРБ ръководството на 

Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа и възможностите за 

сътрудничество, в контекста на Съвместно председателство на Република България и 

Република Северна Македония на Берлинския процес. Също така бе отправено 

предложение участията на българската национална делегация в заседанията на КР да 

бъдат ползвани като допълнителна възможност за изразяване и защита на българската 

национална позиция по важни за страната ни теми. Не на последно място, по линия на 

официалната помощ за развитие, която МВнР администрира, НСОРБ оказа съдействие 

на община от Черна гора да намери български партньор за кандидатстване с проектно 

предложение. 

 

НСОРБ поддържа контакти с чуждестранните дипломатически мисии в България по 

въпроси на съвместното сътрудничество, както и с българските мисии зад граница.  

През 2020 г. Сдружението продължи да информира редовно общините за всички 

дейности, свързани с международното сътрудничество, като изготвените материали и 

публикации нарастват всяка година и през 2020 г. са 210. НСОРБ разпространи 

множество покани за участие в онлайн събития на партньорски организации и 

институции.  

 

Разширяване на възможностите за участие в международни форуми и инициативи 

 

Със съдействието на НСОРБ общините имаха възможност да участват в поредица от 

информационни събития, посветени на потенциала на интелигентните градове. 

Събитията бяха организирани от посолството на Обединеното кралство в София като 

част от подготовка на Конференцията за изменението на климата (COP26) в Глазгоу през 

2021 г. 

Програмата за международно градско сътрудничество на Европейския съюз - Северна 

Америка (IUC - NA) организира поредица от уебинари за да подпомогне постигането 

на локални и международни политически цели за устойчиво градско развитие и 

последствията от измененията на климата. На 28 април 2020 г. се проведе webinar, 

посветен на проблемите, създавани на местните власти от вируса COVID-19. Политици и 

граждански лидери от Хамбург - Германия, Барселона - Испания и Вила Нова де 

Фамаликао - Португалия споделиха своя опит и предложира разнообразни стратегии за 

реакция и възстановяване след пандемията. 
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86 български общини се включиха през 

2020 г. в Европейските дни на 

наследството 2020 – съвместен проект 

на Съвета на Европа и Европейската 

комисия. Страната ни отбеляза 

Европейските дни на наследството с над 

300 събития в цялата страна. 

Сред проявите, организирани от общините имаше фестивали на открито, празници на 

градовете, концерти, изложби, конкурси, обществени дискусии, образователни и 

интерактивни игри за деца и различни други инициативи за всички възрасти. Множество 

музеи, галерии, културни и природни обекти  осигуриха свободен вход за посетителите 

си в определени дни на месец септември при спазване на противоепидемиологичните 

мерки. Инициативата бе популяризирана съвместно с Министерството на културата. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ НА НСОРБ ПРЕЗ 2020 Г. 
 

1. Провеждане на избори на управителни и контролни органи на НСОРБ за 

мандат 2019 – 2023 

 

През месеците януари-февруари 2020 г. бяха организирани Регионални делегатски 

събрания във всеки от 6-те района за планиране, които поставиха началото на процеса 

по обновяване на управителните органи на НСОРБ. 

Основна задача на регионалните делегатски заседания е да бъдат издигнати кандидати 

за членове на Управителния съвет и на Контролния съвет на НСОРБ. Съгласно правилата 

на Сдружението, номинираните от регионалните заседания кандидати за ръководните 

органи на НСОРБ се предлагат за гласуване от Общото събрание. 

 

 

На 25 и 26 февруари 2020 

г. в София се проведе 

33-ото Общо събрание 

на Националното 

сдружение на общините 

в Република България. В 

работата на форума 

взеха участие 364 

делегати от 207 общини. 

Общото събрание избра 

ръководните органи на 

НСОРБ. 
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Общи данни за работата на ръководните органи на НСОРБ: 

Брой проведени заседания на УС 13 

Брой проведени заседания на КС 2 

Работни срещи с участието на членове на УС и КС (с 

вицепремиера Т. Дончев, министри, председатели на ПГ в 44 НС, 

ръководители на институции на централната администрация по 

ключови проблеми на местното самоуправление) 

18 

 

Пълен списък на членовете на УС и КС на НСОРБ може да се види в Приложение 3. 

 

 

       
 

        
 

2. Структуриране и работа на секторните постоянни комисии на НСОРБ за 

мандат 2019 - 2023 

 

През мандат 2019-2023, освен състава на постоянните комисии, НСОРБ актуализира и 

названията им, като запази основните сфери на дейност, кореспондиращи с водещите 

общински политики.  
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На свое заседание, проведено на 26 май 2020 г., Управителния съвет на НСОРБ одобри 

състава на 10-те Постоянни комисии по: 

• Административно обслужване и общинска администрация 

• Европейски фондове, национални и международни програми и проекти 

• Екология и чиста среда 

• Здравеопазване 

• Земеделие, гори, селски и планински райони 

• Местни финанси, бюджет и общинска собственост 

• Местно самоуправление, икономическа политика и туризъм 

• Образование, младеж, спорт и култура 

• Социална политика 

• Устройство на територията и недвижимо културно-историческото наследство 

 

До края на годината бяха проведени общо 19 заседания, включително и за избор на 

ръководства на комисиите. В ръководствата на постоянните комисии са определени 

представители от общините Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, 

Гурково, Девин, Добрич, Елена, Каварна, Карлово, Кнежа, Кюстендил, Летница, Ловеч, 

Монтана, Павликени, Пещера, Плевен, Пловдив, Правец, Разград, Раковски, Самоков, 

Свиленград, Свищов, Созопол, Стара Загора, Столична община, Сухиндол, Тетевен, 

Троян, Търговище, Хасково, както и на общинските съвети Варна, Златоград, Калояново 

Раковски, Стара Загора, Тетевен, Трявна и Чепеларе.  

 

Към края на 2020 г. в постоянните комисии членуват общо 1050 общински представители, 

като 260 от тях са изборни лица и 790 експерти в общинска администрация, които 

представляват 146 общини и два столични района. В проведените през годината 

заседания участие са взели общо над 830 представители на общини. 

 

Численост на постоянните комисии на НСОРБ 
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Постоянните комисии на НСОРБ имат отворен експертен характер. Всяка община 

може да определи неограничен брой свои служители, които да се включват в 

дейността на комисиите по всяко време от годината, като уведоми за това НСОРБ. 

Екипът на Сдружението е ангажиран с актуализацията на базите данни на членския 

състав и включването на новите членове във всички комуникационни канали, групи в 

социалните мрежи и др.  

 

През 2020 г. обявеното в страната извънредно положение и последващата извънредна 

епидемична обстановка значително ограничиха възможностите за провеждане на 

присъствени заседания и работни срещи на Постоянните комисии в различни формати. 

НСОРБ своевременно създаде необходимите технологични условия за поддържане на 

нормалната работа на постоянните комисии в режим онлайн. 

За текущ обмен на актуална информация, свързана с работата на общините в 

съответните сектори бе създаден и допълнителен комуникационен канал между 

членовете на постоянните комисии – групи в социалната мрежа Фейсбук. 

 

Подробна информация за ръководствата на комисиите и първите им заседания е 

представена в Приложение 4. 

 

 

3. Проекти, изпълнявани от НСОРБ или в партньорство (от чиито резултати се 

възползват общините) 

 

През 2020 година НСОРБ работи по изпълнението на 7 проекта, от чиито резултати пряко 

се възползват общините. 

Сдружението е конкретен бенефициент по ОП „Добро управление” по 3 големи 

проекта, свързани с осигуряване на подкрепа за общините при изпълнение на проекти 

по ЕСИФ, разработване на оптимални структури на общинските администрации и 

разширяване капацитета на общинските служители. Изпълняваме и проект по 

Финансовия механизъм на ЕИП, насочен към разработването на модели за развитие, 

основано на местния потенциал и неизползвани ресурси. 

Другите 4 проекта са в партньорство с общини и/или международни организации. 

От бюджета на проектите се покриват около 35%на част от разходите за възнаграждения 

на 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. 

 

Подрбна информация за проектите на НСОРБ е представена в Приложение 5. 

 

 

4. Публични събития на НСОРБ през 2020 г. 

 

С поредица от инициативи бе отбелязан Деня на българската община – 12 октомври.  

На официална церемония в Резиденция „Бояна“ в Деня на българската община бяха 

връчени Годишните награди на НСОРБ и Европейския етикет за иновации и добро 

управление на местно ниво 2020 – 2022 г. За първи път НСОРБ присъди почетната награда 
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„Протегната ръка“ на личности, дали пример със своите действия, как индивидуалните 

усилия на всеки са важни за общността. 

 

 

Годишните награди на НСОРБ бяха 

връчени от председателя и членовете на 

Управителния съвет и от председателя на 

НС Цвета Караянчева, заместник-

председателят на Парламента Емил 

Христов,   от председателите на 

 

парламентарни комисии Ивелина Василева и Искрен Веселинов, вицепремиера и 

министър на туризма Марияна Николова и министрите Кирил Ананиев, Лъчезар Борисов, 

Деница Сачева, Красимир Вълчев, проф. Костадин Ангелов, Петя Аврамова, заместник-

министър Румен Димитров и членове на УС на НСОРБ. 

Събитието премина с медийното партньорство на БНТ и БТА и бе съпроводено с широка 

кампания в медиите и социалните мрежи. 147 бр. публикации в регионални и 

национални медии отразиха церемонията. Събитието бе излъчвано на живо във Фейсбук 

страницата на НСОРБ, където достигна 1 900 гледания. 

В рамките на програмата за отбелязване Деня на българската община бе организирана 

съвместна изложба с БТА. Кадри на фотокореспондентите на агенцията представиха 

уловени мигове от работата в общините при преодоляване на кризата К-19. 

 

 

 

НСОРБ стартира Програма за партньорство с висши училища, предоставящи обучение 

в сферата на публичната администрация. 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: 
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 8.05.2020 г. – публична онлайн лекция на председателя на УС на НСОРБ Д. Панов 

пред студенти от ВТУ за правомощията на кметовете и предизвикателствата на 

пандемията в работата на местната власт. 

 26.10.2020 - кметът на Перник Станислав Владимиров и изпълнителният директор 

на НСОРБ Силвия Георгиева взеха участие като лектори в четвъртата 

международна конференция по „Публична администрация“ на Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“. Тази година форумът, в който лектори бяха 

изтъкнати чуждестранни и български университетски преподаватели, практици и 

експерти, бе фокусирана върху "Административната справедливост като 

елемент на доброто управление". 

 15.11.2020 г. - в рамките на Седмата есенна академия „Администрация и 

управление: професии с хоризонт 2030“ на УНСС НСОРБ (Н.Стайкова, експерт 

„Общинска администрация“) представи актуалните предизвикателства пред 

общините, които оказват влияние върху професионалното развитие на 

експертите. 

 10.12.2020 г. - среща на студенти от специалност „Публична администрация“ на 

Философския факултет на СУ с изпълнителния директор на НСОРБ Силвия 

Георгиева за ролята и мястото на местната власт в съвременното разбиране за 

обществено развитие и личностите в българската и световната история, които са 

допринесли за утвърждаването на престижа на кметовете. 

В процес на подготовка са проекти на меморандуми за сътрудничество, които включват 

различни направления за партньорство: участие на кметове в процеса на обучение на 

студенти, студентски стажове в общини и в НСОРБ и включване в програмата на МОН за 

насърчаване на млади специалисти в общинските администрации. Програмата 

предвижда и организиране на поредица от публични лекции на кметове на общини във 

висшите училища, след възстановяване на присъствените обучения за студенти. 

 

 

5. Национални форуми с партньорството на НСОРБ 

 

НСОРБ бе партньор на редица утвърдени форуми на национално ниво, свързани с 

трайните приоритети на местната власт – дигитализация, електронно управление и 

инвестиции.  

 

  

Широк спектър електронни услуги за 

гражданите и бизнеса представиха 

общините в рамките на 21-вото издание 

на конференцията „Е-управление“. 

Модератори на трите работни сесии на 

конференцията бяха Дилян Млъзев – кмет 

на община Елена, секретарят на 

Пловдивския район „Южен“ Росица 

Теменугова и Павлина Христова - 

началник отдел "Информационни и 

комуникационни технологии" в община 

Габрово. 
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Местните администрации представиха своя опит в изграждането и развитието на 

електронни услуги, както и иновативни проекти, които по-широко използват дигиталните 

възможности. 

Заместник-кметът на община Габрово Мария Йозова запозна участниците в 

конференцията богатото портфолиото от електронни услуги за гражданите, 

предоставяни от община Габрово. Община Раднево представи своя опит в създаването 

на интегрирана интелигентна система за видеонаблюдение. В конференцията участва 

Роза Борисова – началник отдел „Евроинтеграция“ в общината. Община Велико Търново 

демонстрира партньорски подход в създаването на платформа за бърза доставка на 

уникални занаятчийски и фермерски продукти. Он-лайн ресурсът е създаден съвместно 

с общини от Румъния. Павел Христов представи и друга възможност на дигиталните 

технологии, която е насочена към развитие на публичност и прозрачност в работата на 

местната администрация - ГИС- базирана платформа, която предоставя актуална и 

подробна информация за всички значими инвестиционни проекти, реализирани на 

територията на община Велико Търново. 

 

  

 

Председателят на УС на НСОРБ и кмет на 

община Велико Търново Даниел Панов 

бе лектор в Urban Development Forum 

2020 (2.10.2020 г.). Събитието се 

организира в стратегическо 

партньорство с Европейската 

инвестиционна банка  като платформа 

на градските лидери, водещи 

инвеститори, проектанти, строители, 

експерти и други участници в мащабните публични и частни проекти, които формират 

облика на българските градове, за да обсъдят и обобщят добрите модели и практики 

при развитието на градските територии, и създаването на жизнена и функционална 

градска среда. 

 

Даниел Панов участва като лектор и във видеоконференцията „Дигитализация и 

иновации в областта на културното наследство“, организирана от евродепутата Искра 

Михайлова /22.06.2020 г./ Председателят на УС на НСОРБ представи гледната точка на 

общините по актуалния за страната ни проблем с дигитализирането на архивите на 

недвижимото културно наследство. Той подчерта, че автентичните документи 

представляват интерес освен за собствениците на сгради, техните наследници, 

общините, на чиято територия се намират зданията, но и на изследователи, историци, 

архитекти, студенти и преподаватели и мн. други и обърна внимание, че възможността 

за свободен достъп до документалните архиви е проблем, който засяга всички градове 

с голяма концентрация а старинни сгради от различни епохи. Такива са Пловдив, София, 

Бургас, Варна, Русе, Трявна, Габрово, Видин и други, в това число и малки населени 

места като Арбанаси, Ковачевица, Боженци, Елена и много други на територията на 

цялата страна. 
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По традиция НСОРБ партнира активно на националното отбелязване на Световния ден 

на ГИС базираните технологии и на БАИТ в организацията на конкурса „Наградите на 

БАИТ“. 

 

 

6. Партньорство в обществени кампании 

 

 

  

„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 неправителствени организации. За 

втора поредна година в рамките на кампанията 

 

се проведе и Националния конкурс за общински проекти, допринасящи за целите на 

кампанията „Нестле за Живей активно! 2020“, 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 2020 г. в партньорство с НСОРБ бяха организирани над 120 съпътстващи събития в 

цялата страна, а община Велики Преслав спечели финансова подкрепа за 

реализиране на своя инвестиционен проект. 

 

НСОРБ подкрепи инициативата на ЕSRI – България  за участие в националния конкурс 

“Любими места на картата на България”, който обединява ГИС технологиите и 

фотографията, с мисията да покаже красива България на интерактивна карта. В 

условията на криза за туристическия сектор, Сдружението подкрепи общините с 

възможност обекти на тяхна територия да бъдат включени в интерактивна ГИС карта с 

най-любимите и впечатляващи кътчета на страната.  

 

 

 

От 18 до 22 ноември 2020 

г. се проведе първото 

виртуално изложение в 

България на 

Международната 

туристическа борса 

Ваканция СПА Експо – 

зимно издание. 
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В една от водещите дискусии „Маркетинг на дестинациите“, в рамките на която различни 

дестинации представят своята опит в успешното развитие на туризма взе участие 

заместник-председателят на УС на НСОРБ и кмет на община Троян Донка Михайлова. Тя 

представи добрите практики на община Троян в поддържането на положителния имидж 

като туристическа дестинация и сподели вижданията си за развитието на местната 

икономика, чрез вглеждане в новите вкусове и потребности на туристите. 

 

7. Информационна политика на НСОРБ през 2020 г. 

 

Приоритет в работата на НСОРБ през 2020 г. беше създаването на широк кръг от 

възможности за разпространение до общините на своевременна и точна информация, 

свързана с пандемията и въвежданите от компетентните органи мерки, указания за 

тяхното прилагане и възможности за достъп до средства и ресурси. 

Значително разширена бе работата с представители на средствата за масова 

информация, не само чрез традиционните методи с изпращане на актуални 

пресинформации, но и с организиране на индивидуални участия на кметове на общини 

в различни радио и телевизионни формати. Съвместно с Камарата на строителите в 

България бе създадена постоянна рубрика във в. “Строител“ „Кметовете говорят“ за 

обширно представяне на инвестиционните приоритети на общините. 

 

През 2020 г. екипът на НСОРБ издаде 52 броя на седмичния електронен бюлетин и 2 

тематични информационни бюлетина, посветени на новия мандат на местната власт и 

на европейските политики, обединени в наложилото се понятие „Зелената сделка“. 

 

Забележимо развитие претърпя информационният сайт на НСОРБ. Създадени бяха 

няколко нови тематични секции: 

 Ковид 19 / Грижата на общините, която поддържа актуална информация за 

дейността на общините и се поддържа в двете езикови версии – на български и на 

английски език. 

 Програмен период 2021 – 2027  с подробна информация за бъдещите оперативни 

програми, стратегически документи и важна информация, свързана с 

управлението на проекти през новия програмен период. 

 План за възстановяване и устойчивост на България – съдържа подробна 

информация по всички стълбове на Плана със системна актуализация. 

 

Създадените от НСОРБ информационни ресурси за общинските болници, контактните 

данни за предоставяне на храна и медикаменти на нуждаещи се и базата данни от 

доброволци бяха интегрирани в правителствения единния информационен портал на 

правителството. 

Уникалните посещения на сайта на НСОРБ за 2020 г. са 110 961, а общият брой 

посещения на страницата на НСОРБ – 232 051. 

В процес на разработване е нова концепция за развитие на собствените 

комуникационни канали на НСОРБ, като амбицията е в рамките на 3 години да бъде 

изградена изцяло нова дигитална комуникационна среда за работа на местните 

власти. 
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Забележителна динамика през отчетния период отбелязва страницата на НСОРБ в 

социалната мрежа Фейсбук. От 860 посещения в началото на периода фейсбук 

страницата на Сдружението завършва годината със 17 579 посещения в края на 2020 г. 

Средния дневен трафик се движи в границите между 3 и 5 000 посещения. 

В най-наситените от информационна гледна точка периоди пиковете на посещения 

през 2020 г. достигат 30 601 (за сравнение през 2019 г. са едва 1 050), което е увеличение 

с около 30 пъти в сравнение с предходната година. 

През тези периоди са отбелязани и пиковете на реакции на посетителите, които са два 

пъти повече от тези през 2019 г. – 579 средно през 2020 (при отчетени стойности над 1 000 

през летните месеци на 2020) към 234 активни действия през 2019 г. Тези показатели са 

индикатор, че страницата се превръща в динамичен инструмент в работата на НСОРБ. 

Почти двоен ръст отбелязват и последователите на страницата на НСОРБ в социалните 

мрежи – от 1113 през януари те достигат 2650 през декември 2020 г. 

 

През 2021 г. предстои да бъдат развити в оптимален периметър съществуващите 

възможности на страницата в социалната мрежа чрез организиране на повече на брой 

интерактивни събития, публикуване на повече видеоматериали, стрийминг и 

усъвършенстване на визуалните компоненти. 

 

8. Съгласуваност, подкрепа и информираност на общините  

 

Въпреки променената обстановка НСОРБ продължи да изпълнява уставните си 

ангажименти по подкрепа, защита и информираност на общините. Само за 

изминалата година до местните власти са изпратени над 250 имейла (средно по един 

имейл във всеки работен ден от годината).  

 

 

 

 

Относително разпределение на активността на отговорите на общините по данните от 

два от булетите (изключваме булет „уведомителни писма”). Приблизително еднакъв е 

броят на проведените запитвания свързани с промени в нормативната уредба и броят 

на писмата за предоставяне на данни.  
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• писма за предоставяне на информация - над 1800 отговора) 

• писма за предоставените становища по законодателни промени (над 500). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В цитирания общ брой съобщения (над 250), не са включени изпратените до общините 

покани за обучения, заседания на ръководни и експертни органи на Сдружението, 

номинационни писма за определяне на представители или награди и др. 

 

 

9. Дейност на структурите на НСОРБ 

 

Централен орган за покупки за общините 

 

Централният орган за покупки за общините (ЦОПО) е създаден като административно 

звено към НСОРБ с Решение от 2016 г. на Общото събрание на Сдружението и в 

съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки. Основната му задача 

е провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки за сключване на 

рамкови споразумения за нуждите на индивидуалните възложители – общини.  

До момента са проведени две процедури за закупуване на електроенергия и са 

сключени четири рамкови споразумения, по които съответно са проведени четири 

процедури за вътрешен конкурентен избор. Поради оттегляне на офертата от 

единствения потенциален изпълнител не са сключени индивидуални договори. Договорът 

за наема на платформата беше прекратен, поради сравнително високи разходи за 

наем стартирането на централизираната информационна система ЦАИС.   

През 2020 година НСОРБ няма организирани процедури за централизирано възлагане. 

 

Фонд „Общинска солидарност“ 

 

Фонд „Общинска солидарност“ е създаден с решение на Общото събрание на НСОРБ 

през 2014 г. Основната му цел е чрез междуобщинска подкрепа, пострадали от бедствия  

Електронните писма към 

общините, разпределени: 

• уведомителни писма - над 

160 бр.;  

• за предоставяне на данни - 

над 40бр.  

• за предоставяне на 

становища - над 50 бр. 
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общини да бъдат подпомагани финансово за покриване на първоетапни нужди – 

неотложни аварийни действия, спасителни екипи, експерти за оценяване на щетите и 

други.  

През 2020 г. НСОРБ започна обсъждане на бъдещето на Фонда с одиторите на 

олганизацията и подготовка на представянето на варианти за развиването или 

закриването му пред Общото събрание. 

 

 
 

 

Дейността на дружеството, собственост на 

НСОРБ, с предмет на дейност предоставянето на 

компетентни и навременни услуги на общините, е 

ориентирана към организиране и провеждане на 

обучения и събития, подготовка и управление на 

проекти, предоставяне на  консултантски услуги и 

туроператорска дейност. 

Ситуация с пандемията от COVID-19 през 2020 г. промени изцяло планираните от 

дружеството дейности и технологията на работа. Извънредната епидемична обстановка 

и последвалите ограничителни мерки осуетиха реализацията на 7 от националните 

срещи и на значителна част от обученията.  

Въпреки променената и несигурна среда и предизвикателствата, произтичащи от 

адаптацията за справяне с новата ситуация, „НСОРБ-Актив” ЕООД успя да проведе част 

от предвидените форуми и фокусира усилията си върху консултантската и проектната 

дейност.  

 

По-важните резултати от работата на екипа на дружеството:  

 

Национална среща на общинските експерти в образованието 

 

Форумът се проведе от 12 до 14 

февруари. Домакин на 7-то издание на 

Срещата беше община Пловдив и него 

се включиха се над 150 участника от 

цялата страна. В събитието участие взеха 

министъра на образованието и науката 

– г-н Красимир Вълчев, заместник-

министри и експерти от министерството 

и г-жа Янка Такева, председател на 

Синдиката на българските учители. 

По традиция, в Срещата отново като наши партньори се включиха фирми и организации 

с предмет на дейност образование, възпитание и цялостна грижа за децата и 

подрастващите.   

 

Национална среща на общинските предприятия и търговски дружества 

Срещата се проведе през месец август, когато временно бе възстановена 

възможността за провеждане на масови мероприятия. 70 бяха участниците от общините 

- ръководители и управители на общинските стопански субекти, както и на техните 

собственици – председатели на общински съвети и общински съветници, кметове и 

експерти от общинската администрация.  
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В дискусионен формат бяха обсъдени 

актуални теми свързани с управлението 

и контрола на дружествата и 

предприятията, ползата от дейността им 

за общините, възможностите за 

подобряване изпълнението на 

възложените им ангажименти, общински 

практики и подходи за осъществяване на 

стопанската им дейност. 

По време на Срещата бяха обсъдени и потенциала и възможностите за подкрепа на 

общинските предприятия и търговски дружества за подготовка на преход към зелена и 

кръгова икономика.

Широко участие взеха на компании, 

представящи съвременни технологични 

решения за повишаване ефективността 

на стопанската дейност на общините, 

бяха демонстрирани съоръжения и 

техника за управление на комуналните 

дейности и отпадъците, поддръжка на 

инфраструктура, възможности за 

повишаване на пътната безопасност, 

иновативно осветление за градски 

пространства. 

 

 

 

Обучения и семинари 

• Годишно счетоводно и данъчно приключване в бюджетните организации за 

счетоводители и финансисти от общините и от второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити.  

• Прилагане на промените в ЗОП и ППЗОП и работа с ЦАИС ЕОП (2 обучения) 

за експерти, ангажирани с подготовката и провеждането на обществени 

поръчки  

• Прилагане на Закона за държавните помощи от общините за експерти, 

ангажирани с финансовото управление и контрол и с подготовката и 

управлението на проекти, съфинансирани от европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

• Ангажименти на общините по прилагането на Закона за мерките срещу 

изпирането на пари за юристи и експерти, ангажирани с изпълнението на 

мерките по превенция на изпирането на пари в общините. При проявен 

професионален интерес могат да се включат и други общински експерти.  

 

 

 

 

 



                                     Отчет за дейността на Управителния съвет на НСОРБ през 2020 г. 

                                                                                                                                                                       Стр. 75 от 102 
 

 

 

Експертни обучения по заявка на общините 

По заявка на Община Перник, „НСОРБ-Актив“ организира обучение за експертите, 

ангажирани с изпълнението и управлението на проект „Подобряване качеството на 

атмосферния въздух чрез въвеждане на екологосъобразен обществен 

електротранспорт в Перник“. 

Продължи работата за разширяване на контактите между бизнеса и общините, 

разнообразявайки една от основните си дейности - организиране и провеждане на 

обучения и семинари. През 2020 г. „НСОРБ -Актив“ ЕООД осъществи съвместен семинар 

с представители на бизнеса предназначен за общини с потенциал за прилагане и 

развитие на платени паркинг услуги, общински експерти с професионални 

ангажименти и отговорности към организацията и функционирането на паркинг-зони с 

такса. Форумът „Работещата дигитална община“ се проведе през октомври с 

домакинството на община Габрово. Участваха 51 представители на общини, които 

имаха възможност да се запознаят с прилагания от община Габрово електронен продукт 

за организация на паркирането. Бяха представени резултатите от прилагането на 

платформата на фирма „С&T България“ и как тя допринася за повишаване качеството 

на общинските услуги, увеличаване на местните приходи, осигуряване на по-добра 

среда и допринасят за управлението на новите технологии в услуга на местната 

общност. 

 

Консултантски услуги и проекти 

• В изпълнение на бюджетните линии по Оперативна програма „Развитие на 

регионите“ 2014-2020, „НСОРБ-Актив“ организира участието на експерти от 

община Стара Загора и община Кюстендил в 4 CITIES FORUM 2020 “Together 

we shape a sustainable urban future”, организиран от ЕК, Генерална дирекция 

„Регионална и селищна политика“, в Порто, Португалия през месец януари.  

• През 2020 г. приключи управлението на два проекта от инвестиционната 

програма на община Петрич: „Обновяване на образователната 

инфраструктура и прилежащо дворно пространство в училища и детски 

градини в град Петрич“ и „Подобряване на градска среда в УПИ XXV, кв.53, 

отреден за градски парк”, финансирани от ОПРР. 

• Изпълнен бе договор с община Казанлък за осигуряването на екип за 

извършване на оценка на проектни предложения, включени в 

Инвестиционната програма на общината, процедура „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по 

приоритетна ос 1 на ОПРР.  

• Дружеството изготви бизнес планове за 2 проекта на община Шумен, 

финансирани със средства от ОПРР и ФРГР-север: „Частична 

рехабилитация и ремонт на Общински младежки дом – гр. Шумен, 

включително подобряване на енергийната ефективност, достъпна и 

безопасна среда“ и „Обновяване, включително прилежащите 

пространства на Летен театър в гр. Шумен“ и подготви необходимите 

документи за кандидатстване в ИСУН 2020.  

• Стартира разработването на планове за интегрирано развитие на 

общините за периода 2021-2027 г. (ПИРО) за 3 общини: Казанлък, 

Димитровград и Търговище.  
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• Приключи изпълнението на договор с „Екоинженеринг - РМ“ ЕООД към 

Министерство на икономиката за изготвяне на система за финансово 

управление и контрол (СФУК).  

• В края на годината бе изготвена традиционната Консултативна разработка 

за съставяне и приемане на общинските бюджети за 2021 г.   

 

10. Управление на собствеността на НСОРБ 

 

Подобряване условията на труд и обновяване на материално – техническата база в 

офиса на НСОРБ в гр. София 

 

 Ремонт за заседателната зала в офис-сградата на НСОРБ. В офиса през 2020 г. 

бяха извършени ремонти в част от работните помещения. В напреднал етап е 

освежителен ремонт на заседателната зала, като са предвидени и възможности 

за провеждане на видеоконферентни събития с повече участници. 

 Обновяване на IT архитектурата във връзка с увеличаване на събития в 

дистанционен формат 

 

Център за обучение на местните власти - хотел «Гергини»  

 

Участието на комплекса в Международната туристическа борса „Ваканция и СПА 

Експо“ в периода 13-15.02.2020 г. в Интер Експо Център – София даде положителен 

резултат. Интересът на туроператори към хотел „Гергини“, които организират основно 

детски и ученически лагери, обучения и екскурзии, се повиши осезаемо. 

Положителна роля в ръста на запитвания имаше участието на екипа в конференцията 

по Програма „Еразъм+“ 03-04.10.2020 г. и персоналните писма, които бяха изпратени от 

НСОРБ до кметовете на всички общини. 

 

Забраната за организирани туристически пътувания, в това число и ученически лагери, 

въведена от Министерството на туризма, както и ограниченията, а в определени периоди 

– и абсолютната забрана за провеждане на конферентни прояви, рефлектираха 

сериозно върху резултатите на Центъра. Към 13.03.2020 г. обектът имаше потвърдени 

резервации за настаняване на деца и ученици за 1425 нощувки, които не бяха 

реализирани.  

Не беше възможно да бъде реализирана и програмата за летен отдих на деца и 

организиране на „занаятчийско училище“, разработена съвместно с Архитектурно-

етнографски комплекс „Етъра“, поради преминаване на учениците в онлайн среда. 

 

В периода 19-28.10.2020 г. хотел „Гергини“ беше домакин на събития по програмата 

„Еразъм +“. За съжаление поради наложените ограничения за пътуване четири от 

страните-участнички в проекта не успяха да се включат. Координатор на проекта беше 

Фондация „Институт за културно наследство“, която за календарната 2021 г. е заявила 

настаняване на участниците по още два проекта. 

Работни срещи в ЦОМВ проведоха общините Вършец и Вълчи дол. 

През 2020 година в хотела са реализирани 642 нощувки при общ брой настанени гости 

– 358, както следва: 



                                     Отчет за дейността на Управителния съвет на НСОРБ през 2020 г. 

                                                                                                                                                                       Стр. 77 от 102 
 

 

 

 ученически групи чрез Туроператорски агенции – 35 нощувки с 35 настанени гости; 

 обществени и неправителствени организации и общини – 481 нощувки с 230 

настанени гости; 

 спортни федерации и клубове – 117 нощувки със 73 настанени гости; 

 индивидуални туристи – 9 нощувки с 9 настанени гости; 

Приходите от ресторанта към хотела са от три основни дейности: 

 свободна консумация; 

 кетъринг услуги; 

 обслужване на гости на хотела с туристически пакети; 

 

Общият брой на нощувките от анулираните резервации поради настъпилата 

епидемична обстановка в страната е 1996 нощувки с очаквани приходи по оферирани 

цени възлизащи на 68 162.00 лв.  
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ПОСТИЖЕНИЯ И ПРИОРИТЕТИ  

ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА НСОРОБ ПРЕЗ 2021 – 2022 Г. 
 

През 2020 г. НСОРБ продължи да работи 

за укрепването на конструктивния 

диалог с институциите и утвърждаването 

на Сдружението като партньор и 

коректив на централната власт. 

Основен механизъм в процеса на 

взаимодействие със структурите на 

изпълнителната власт и Парламента е 

активното и резултатно 

представителство на българските 

общини, реализирано чрез НСОРБ в 

различни консултативни 

междуведомствени органи. 

Постигнатите резултати в преговорния 

процес по формирането на държавния 

бюджет за 2021 г. в частта за общините са 

най-добрите за последните 12 години. 

Това е важен стимул за разширяване на 

възможностите за реализиране на 

повече местни политики в преговорите 

по Бюджет 2022. 

 

Реанимирането на процеса по 

децентрализация е важно постижение в 

дейността на НСОРБ. След близо 5 

годишно прекъсване реалните 

перспективи за придвижване от 

„мъртвата точка“ са реалистични. 

 

Конституирането на новите Регионални 

съвети за развитие и ролята, отредена на 

НСОРБ със Закона за регионалното 

развитие, извеждат местните власти като 

решаващ фактор в развитието на 

регионите в следващите десетилетия. 

 

Стартирането на преговорите за 

включване на българските общини като 

един от най-големите работодатели в 

областта на публичните услуги в състава 

на Националния съвет за тристранно 

сътрудничество е знак за натрупано през 

годините самочувствие както на 

организацията, така и на местните 

власти. То е решителна стъпка към 

създаване на гаранции за изграждане 

на стабилна местна администрация, 

привлекателна за млади 

професионалисти. 

 

Пандемията и възложените на общините 

задачи по практическото прилагане на 

разпоредбите на здравните власти 

формираха условия, в които ролята на 

НСОРБ като обединяващ и подкрепящ 

фактор за местната власт станаха 

осезаеми в работата на всяка община. 

 

Предизвикателства пред дейността на НСОРБ през 2021 г. и 2022 г., на които 

заедно ще търсим решения през тази и следващата година: 

 

С новия състав на Народното събрание и екипите на министерствата предстои да бъдат 

структурирани такива взаимоотношения, които да продължат без сътресения практиката 

на диалог и взаимно зачитане и да надградят постигнатото през последните години. 

Приоритет за НСОРБ остава ограничаване на прехвърлянето на ресурсно неосигурени 

ангажименти на общините чрез промени в ЗПФ и в ЗНА. 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.  
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В диалога с институциите предстои отговорно и достатъчно мотивирано да бъдат 

поставени ключовите въпроси за промени в данъчното законодателство, ориентирано 

към трансформиране на част от националните данъци в местни (2 % от ДДФЛ). 

Реалистичните очаквания са в рамките на 2021 г. да бъде постигнат напредък по 

отношение на осъвременяването на критериите за определяне на данъчните оценки. 

 

В преговорния процес за Бюджет 2022 приоритетни остават разширяването на обема 

на субсидиите за общините и подобряването на механизмите за тяхното 

разпределение. Ключово предизвикателство през 2021 г. ще бъде намирането на 

решение за отразяването на спецификите на изпълнението на общинските бюджети 

през 2020 г. в механизмите за разпределение на трансферите за 2022 г., както и 

разширяването на правомощията на общините за самостоятелно разходване на 

средствата, определени по стандартите за делегираните от държавата дейности. 

 

Подкрепата за общините в успешното приключване на програмен период 2014 – 2020 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. Вторият програмен период разгърна 

потенциала на общините да работят по сложни проекти. Предстои комплексният подход 

да бъде транспониран в цялостното планиране на общинско и регионално равнище.  

 

Предстои разработването на пакет от предложения за намаляване на 

административната тежест и трайно решаване на проблема с налаганите финансови 

корекции. 

 

Приключване на процеса по подготовка на основните стратегически документи за 

новия програмен период 2021 – 2027 г. и осигуряване на максимален ресурс за 

оптимален пакет от мерки в полза на общините. В краткосрочен план тази задача стои 

и по отношение на Плана за възстановяване и устойчивост и др. инструменти. 

 

Пред НСОРБ стои 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. 

 

Подкрепата за общините ще бъде насочена и към изграждане на трайни и 

перспективни партньорства, реализирането на съвместни проекти и формиране на 

умения за съвместно управление на дейности. НСОРБ предстои да се позиционира като 

основната структура, която ще оказва съдействие на представителите на общините  

Регионалните съвети за развитие за изпълнение на ролята и функциите им по 

реализацията на Интегрирания териториален подход. 
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Въвеждането на нови механизми в процеса на управление на отпадъците е от ключово 

значение за адаптирането на българските общини към постигане на съответствие с 

изискванията на амбициозния зелен 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  

добрите примери и възможности за експертно развитие на общинските служители в 

сектора. 

 

Предстоящите парламентарни и президентски избори и Националното преброяване 

ще бъдат проведени в условия, които извеждат на преден план ролята, компетентността 

и адаптивността на местната власт. В този процес НСОРБ ще играе важна свързваща 

роля между отговорните институции на централно ниво и местната власт и ще бъде 

натоварено със задачата своевременно да реагира на необходимостта от обучение на 

служителите по места, от конкретни указания от страна на институциите и да посредничи 

при осигуряването на необходимите за общините ресурси.  

 

През 2021 г. се очаква да приключи процеса на мониторинг от страна на Комитета на 

местите и регионални власти на Съвета на Европа по отношение прилагането на 

Европейската харта за местно самоуправление. Предстои задълбочен анализ на 

препоръките и ясен план за тяхното изпълнение. 

 

Пандемията поставя и още едно важно предизвикателство пред дейността на НСОРБ – 

поетапното налагане на дигиталните и дистанционни формати във всички аспекти от 

функционирането на организацията.  

 

В сферата на международните контакти на НСОРБ новите условия диктуват по-голяма 

гъвкавост и развитие на представителите на местната власт в различните формати на 

умения за ефективна комуникация и вписване на националните и регионални 

приоритети в общоевропейския контекст. 

 

В годината, в която НСОРБ отбелязва своята 25-та годишнина, приоритетна остава 

задачата за последователното издигането на репутацията на Сдружението. 

 

Програмата за дейността на НСОРБ за периода 2021 -2022 е разработена при отчитане 

на тези предизвикателства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящият отчет е приет с Решение на УС на НСОРБ от ………… 
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Приложение 1 

 

 

Реализация на общинските европроекти от програмен период 2014-2020 

 

Обобщени данни за последните седем години от началото на програмен период 2014-

2020 до края на 2020 г.: 

 По националните програми с европейско финансиране, общините са сключили 

почти 3 300 договора за безвъзмездна финансова помощ, на обща стойност 6.8 

млрд. лв. Най-голям е броят на сключените договори по ОП „Развитие на човешките 

ресурси“ (ОП РЧР) – 1 085 или около 33% от общият брой на сключените договори от 

общините. Това е поради националния обхват на програмата, както и от 

предоставяната по нея подкрепа и на районите на големите общини. Очаквано 

следваща по ред, с дял от 25% от общият брой на сключените договори, е Програмата 

за развитие на селските райони (ПРСР), която подкрепя 232 от 265-те общини. Следва 

ОП „Региони в растеж“ (ОПРР) с дял от почти 20%, финансирала до момента 97 

общини. Най-малкият брой сключени общински договори, едва 33, е по Програмата 

за морско дело и рибарство (ПМДР); 

 Размерът на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по сключените договори е 

около 5.9 млрд. лв., като собственият принос на общините възлиза на почти 900 млн. 

лв. или около 13% от общия размер на договорите. Най-висока стойност имат 

общинските договори по ОП „Околна среда“ (ОПОС) почти 3 млрд. лв., 

представляващи над 44% от стойността на всички сключени от общините договори. 

Над 40% от тази стойност е формирана от договори на 5 общини. 27% е делът на 

договорите по ОПРР, 19% на тези по ПРСР и едва 0.3 % по ОП „Добро управление“ 

(ОПДУ) от общия на сключените договори;  

 Изплатените средства към общините възлизат на 3.3 млрд. лв. или около 56% от 

стойността на БФП по сключените договори. Практически това означава, че през 

следващите три години до края на изпълнението на програмния период през 2023 г., 

разплащанията следва да се реализират с 3 пъти по-бързи темпове от досегашните, 

за да се усвои целия договорен ресурс. Почти 100% от договорения от общините 

ресурс по ОП Храни им е възстановен, както и 75% от този по ОПДУ. По ОПРР този дял 

е от 67%, по ОП РЧР е 66%. Плащанията по ОПОС са 49% от дела на БФП, по ПРСР са 

около 46%, ПМДР е с най-нисък дял от 42%; 

 Окончателно разплатените и приключили проекти са 1 380 или 42% от общия брой 

на сключените договори. Над 65% от тях са по приключили договори по три от общо 

осемте програми подкрепящи общините - ОП РЧР, ОПРР и ОП Храни. Стойността на 

приключилите проекти е около 1.3 млрд. лв., представляваща 23% от размера на БФП 

по сключените договори. 67% от тази сума е от приключили договори по ОПРР и ПРСР, 

които са с дял съответно от 44% и 23%; 

 Запазва се като положителна тенденция, много ниският брой на прекратени 

общински договори. Те са едва 33, като такива има само по ОП РЧР, ОП НОИР и ОП 

Храни; 

 Публично достъпните данни показват, че по Програмите са установени общо 3 759 

нередности с финансово изражение (финансови корекции) от 377 млн. лв., като не 

всички от тях засягат общински проекти https://www.namrb.org/bulletin/online/4186  

Тази сума на фона на общо договорените по ЕСИФ средства от почти 25 млрд. лв.,  

https://www.namrb.org/bulletin/online/4186
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представляваща 1.5% от тях, е незначителна. Над 63% от общия брой на нередностите 

са по 2 от програмите- ОПРР и ПРСР. Двете програми имат и дял от над 52% от общото 

финансово изражение на констатираните нередности. Към м. септември 2020 г., 2 

119 от докладваните нередности (82%) са активни, като по тях се извършват 

административни или съдебни действия. В сравнение с първите шест години от 

програмен период 2007-2013 г., броят на докладваните нередности спада, като 

намаляват и засегнатите от нередности средства. Запазва се преобладаващата 

тенденция от програмен период 2007-2013 г. за възникване на нередности, свързани 

с нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки. 

 

Таблица 1: Сключени договори и изплатени средства по общински проекти по Програмите с 

европейско финансиране за програмен период 2014-2020 г. (към 30 декември 2020 г.): 
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ОПОС* 178 0 178 2 982 2 212 1 085 21 140 

ОПРР 642   642 1 842 1 721 1 159 341 598 

ОПРЧР 1 103 18 1 085 417 417 277 471 180 

ОПДУ 54   54 20 20 15 27 9 

ОП НОИР 146 12 134 46 46 30 70 20 

ОП Храни 311 3 308 106 106 106 307 105 

ПМДР* 33 0 33 40 40 17 12 0,6 

ПРСР* 826 0 826 1 320 1 320 607 131 308 

Общо: 3 293 33 3 260 6 773 5 881 3 295 1 380 

 

1 361 

 

*посочените стойности са с включен ДДС 

 

Европроектите, изпълнявани от общини през 2020 г. 

 

Съпоставката на данните от базите, поддържани от НСОРБ, показва че през 2020 г.: 

 Сключените от общините договори са 707 на стойност над 600 млн. лв. Същите са 

близо 22% от общия брой на сключените договори за периода 2014-2020 г., като 70% 

от тях са в обхвата на две програми – ОП РЧР и ПРСР. Това е в резултат на нарочните 

схеми за подкрепа на общините и районите на общините по ОП РЧР за адресиране 

на пандемията от Covid-19 и приключването на оценката и договарянето по 

депозирани от общините още през 2018 г. проекти по ПРСР. Данните на ниво 

Програми, показват че броят на сключените през 2020 г. от общините договори по 

ПРСР и ОПОС, е значителен в сравнение с общият брой сключени договори по тях в 

периода от 2014 г. до 2019 г. Договаряне няма по Програмата за храни, която от края 

на 2019 г. е с изчерпан ресурс. Сключени договори няма и по ОПДУ, подкрепяща 

само 27-те Областни информационни центрове (ОИЦ);  
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 Стойността на БФП по сключените договори е 562 млн. лв. или около 10% от тази за 

периода 2014-2020 г., като 37% от същата е формирана от БФП по договори по ОПРР, 

28 % по ПРСР  и 23%  по ОПОС; 

 През 2020 г. стартира и дълго чаканото изпълнение на общински проекти по 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия 

финансов механизъм за периода 2014-2021 г., по-известни като Норвежката 

програма. През годината се сключиха договори по 9 общински проекта на обща 

стойност 24.7 млн. лв., като плащанията към общините по тях са в размер на 4.7 млн. 

лв. Въпреки малкият брой договори по Механизма, следва да се отбележи, че 

стойността на същите е по-висока от тази на общинските проекти по ОПДУ. По 

Норвежката програма общините депозираха и над 140 проекта, като същите през 

2020 г., са в оценка. 

 

Таблица 2: Сключени договори и изплатени средства по общински проекти през 2020 г.: 

Програма 
Брой сключени 

договори 

Обща стойност на 

сключените 

договори в млн. лв. 

Размер на БФП по 

сключените договори 

в млн. лв. 

Изплатени 

средства в млн. лв. 

ОПРР 97 225 208 117 

ОП РЧР 229 55 55 41 

ОПДУ 0 0 0 3 

ОП НОИР 40 9 9 13 

ОП Храни  0 0 0 7 

ПМДР* 9 8 8 5 

ПРСР* 267 155 155 125 

Общо: 707 617 562 544 

 

*стойностите са с включен ДДС 

 

 Плащанията към общините през 2020 г. са едва 544 млн. лв., представляващи 17% от 

общо изплатените им средства за периода 2014-2020 г. ; 

 Разплатените към общините средства са над 2.6 пъти по-малко от плащанията през 

предходната 2019 г., стойността им също така е по-ниска и от тази през 2018 г. От 2007 

г. насам по двата програмни периода, през които общините имат достъп до 

евросредства, това се явява прецедент. По традиция, до сега и през двата програмни 

периода, плащанията към общините на годишна база, бележеха сериозен ръст. 

Причината би могла да се обясни с пандемията предизвикана от коронавируса, 

която освен сериозен негативен ефект върху социално-икономическия живот в 

страната, видно от данните, има и сериозно отрицателно въздействие върху 

общинските европроекти.   
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Графика 1: Изплатени средства по общински проекти в млн. лв. в периода 2014-2020 г.: 
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Приложение 2 

 

Резултати от участието на НСОРБ в работни групи по секторни министерства 

 

Устройство на територията  

Със заповеди на Министъра на регионалното развитие и благоустройството през 2020 г. 

бяха създадени: 

 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 

(представители в работната група са председателят, заместник-председателят и 

секретарят на Постоянната комисия на НСОРБ по устройство на територията и 

НКИН). 

През изминалата година бяха проведени дистанционни заседания на двете работни 

групи с участието на експерти от НСОРБ и общините. Посоката, в която се върви е 

дигитализацията на инвестиционния процес, създаване на общи информационни 

масиви, регламентирането на електронни формати и стандарти за предаване на 

инвестиционните проекти. 

На базата на установеното добро сътрудничество между НСОРБ и МРРБ продължава 

съвместната работа по ключови въпроси в сферата на устройството на територията. 

Предстои да се приемат изменения в ЗУТ, инициирани от МРРБ и създадени в резултат 

на обсъждания в рамките на междуведомствена работна група с участието на НСОРБ. 

По-важните от тях са в посока намаляване на административната тежест за гражданите 

и бизнеса, в изпълнение на РМС №704 - избягва се предоставянето от заявителя на 

документи, които могат да се изискат по служебен път, създаване на единен публичен 

регистър по устройство на територията, поддържан от МРРБ и Наредба за общите 

правила за организацията на административното обслужване по ЗУТ и др. 

Позицията на НСОРБ е, че следва да се въведат ред и условия за обмен на информация 

и документи между общините и компетентните институции, както и да бъде предвидено 

надграждането на предвидените за създаване системи с Електронна система за 

подаване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж, като 

следваща логична стъпка в посока намаляване на административната тежест за 

гражданите и бизнеса. 

 

Обществен транспорт 

По настояване на НСОРБ беше сформирана работна група към МТИТС за подготовка 

на предложения за подобряване разпоредбите на Наредбата за условията и реда за 

предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането 

на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в 

нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на 

обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във 

вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване 

на превозни документи за извършване на превозите. Все още няма финализиран 

проект за промени в наредбата и проект на методика за обективно и прозрачно 

разпределение на транспортните субсидии по общини. 
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Образование 

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 подзаконова нормативна уредба. 

Министърът на образованието Красимир Вълчев лично участва в националния 

дискусионен форум на общинските експерти по образование (м. февруари 2020 г.), 

във почти всички заседания на работните групи за подготовка на подзаконовата 

нормативна уредба, в поредица от дистанционни срещи със заместник-кметове по 

образованието. През м. август, министърът на образованието и науката се срещна и с 

представители на УС на НСОРБ. Обсъдения бяха предложенията на общините за 

бюджет’2021 в сферата на образованието, както и актуални проблеми с оглед 

продължаващите противоепидемични мерки. 

През 2020 г., след многократно настояване на НСОРБ, беше създадена целева програма 

за подпомагане на общините за изграждане или разширяване на детски градини и 

училища. Програмата е с продължителност от 3 години и е с общ ресурс от 210 млн. лв. 

Очаква се чрез държавната подкрепа поетапно да бъдат разрешени проблемите с 

недостига на места в детските градини и училищата.  

Основните неразрешени проблеми, които продължават да се дискутират с МОН са 

свързани с увеличаване на средствата за издръжка на образователните институции и за 

осъвременяване на материалната база, осигуряването на нови училищни автобуси и 

завишаване на средствата за транспорт на децата и учениците. В рамките на 

преговорите по бюджет 2021 г., НСОРБ представи мотивирани предложения, които не 

бяха възприети от МФ. 

 

Детски политики 

През 2020 г. Националния съвет за закрила на детето (НСЗД) към Държавна Агенция за 

Закрила на Детето (ДАЗД) възобнови своите заседания с участието на НСОРБ. В рамките 

на годината бяха проведени две заседания и една дискусионна среща. Членовете на 

Съвета бяха запознати с част от подкрепящите мерки и инициативи на общините в 

условията на извънредно  разгледани бяха актуални проекти и програми в подкрепа на 

децата и семействата. 

НСОРБ подкрепи инициативата на ДАЗД „Посланици на доброто“ като събра и изпрати 

информация за случаи от различни общини за хора, помогнали на дете и/или на 

семейството му, в труден момент, беда, тежък инцидент. Сдружението се включи и в 

инициативата за създаване на Бяла книга за детето, като разработи материал, за най-

важните постижения в общинските политики и практики за децата в периода 2010-2020 г. 

 

Здравеопазване 

В сферата на здравеопазването и общественото здраве представители на НСОРБ 

участваха активно в работата на: 

 Междуведомствена работна група за изготвяне на проект на Национална 

програма за превенция и контрол на вирусните хепатити в Р България; 

 Работна група, която да разработи проект на наредба за статута на здравния 

медиатор; 
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 Работна група, която да извърши анализ на натуралните показатели по общини за 

броя на децата, ползващи детски ясли и детски кухни и броя на здравните 

медиатори към 01.01.2020 и предложи компетентни промени; 

 Междуведомствена работна група за изготвяне на проект на наредба, съгласно 

разпоредбите на чл. 24а от Закона за защита от шума в околната среда; 

 Работна група за изготвяне на методика по чл. 227б, ал. 5 от Закона за 

лекарствените продукти в хуманната медицина; 

 Междуведомствена работна група за подготовка на проект на ПМС за създаване 

на Национален съвет за координиране въпросите, свързани с употребата на 

тютюневите и свързаните с тях изделия и необходимите към него документи, които 

се изискват съгласно чл. 35 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация. 

 Висшия медицински съвет; 

 Национален съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и СПИ; 

 Национален съвет по майчино и детско здраве към Националната програма за 

подобряване на майчиното и детското здраве 2014-2020. 

 

На съвместна работна среща с участието на министрите на здравеопазването и на 

образованието и науката през май 2020 г. бяха обсъдени проблемите, свързани с 

отварянето на детските заведения. В резултат своевременно бяха издадени подробни 

Указания, като при изготвянето им участваха представители на общините. 

В същия формат през ноември бе обсъдена бе необходимостта от изменения и 

допълнения в Наредба № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и 

училищата и в Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли 

и детските кухни и здравните изисквания към тях. И в двата подзаконови акта е 

необходимо да бъдат отразени приетите промени в Закона за здравето и да бъдат 

създадени ефективни механизми за гъвкавост в управлението. По данни на НСИ към 

31.12.2019 г. в здравните кабинети на общинските училища и детски градини има общо 

4 290 лица медицински персонал, а в общинските детски ясли -  3 593 души медицински 

персонал. 

 

Във връзка със сериозния проблем с недостига на здравни кадри в общинските болници 

Министерството на здравеопазването съвместно с НСОРБ започна разработването на 

програма за подкрепа на командировани медицински специалисти. НСОРБ проведе 

спешно проучване сред общините относно възможностите им да осигурят ведомствени 

жилища за командировани, съгласно Кодекса на труда, лекари, медицински 

специалисти и доброволци от страната.  

64 общини заявиха готовност да предоставят жилища за медицински специалисти, които 

се отзоват на апела за подкрепа на своите колеги от страната. Общо 112 жилища от 

общинския фонд предоставят за медици общините. 40 от тях са заявили и готовност да 

поемат режийните разходи за настанените специалисти. В експресното допитване, 

проведено от НСОРБ още 19 общини декларират, че могат да обезпечат настаняване в 

хотели или общежития. Сред общините, които се включват в програмата са не само 

големите областни центрове, но и средни и малки общини. 

Готовност да подпомогнат инициативата на Министерството на здравеопазването за 

укрепване капацитета на болниците в страната заявиха не само общини, на чиято  
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територия има държавни или общински болници, но и такива, които не разполагат с 

лечебни заведения. Техните жители ползват здравни услуги на територията на други 

общини и това е сериозно основание за проява на солидарност в сегашната трудна 

ситуация. 

Освен общински жилища за лекари и медицински специалисти се предвижда 

програмата да осигури и допълнително финансиране за заплати. Здравното 

министерство и НСОРБ предстои да уточнят конкретните параметри на механизма, 

който ще гарантира здравеопазването във всяка точка на страната в условията на 

пандемия. 

 

През 2021 г. бюджетът, с който здравното министерство ще подпомогне лечебни 

заведения в отдалечени и труднодостъпни райони ще бъде 45 млн. лв. Средствата ще 

бъдат разпределени между 75 болници в страната. 

 

За пръв път през 2020 г. НСОРБ участва в процеса по предварителното обсъждане на 

Колективния трудов договор в отрасъл “Здравеопазване”, преди да бъде свикано 

заседанието на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в „Здравеопазването“.  

Предвидените в КТД в отрасъл „Здравеопазване“ параметри значително надвишават 

ресурса, заложен в стандарта за делегираната от държавата дейност 

„Здравеопазване“, както и възможностите за дофинансиране от общинските бюджети. 

В тази връзка, и на база на получения проект на КТД в отрасъл „Здравеопазване“ – 2020 

НСОРБ изготви анализ и подготви конкретни предложения. Сдружението настоя да бъдат 

взети предвид разчетите в Закона за държавния бюджет за 2021 г. и предвидения ръст на 

средствата във функция “Здравеопазване”, както и да се отчете факта, че местните 

приходи в общините намаляват, което от своя страна няма да позволи дофинансиране 

на възнагражденията на работещите в училищно и детско здравеопазване. На 23 

декември 2020 г. е подписан Колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“, с 

който се регламентират основните трудови и осигурителни отношения в сектора.  

Договорът е подписан за срок от една година, като на този етап са запазени 

минималните прагове на трудовите възнаграждения на работещите в системата на 

здравеопазването от предходното споразумение. 

 

Изградената през последните години ефективна и конструктивна комуникация с всички 

централни институции позиционира НСОРБ като коректен и доверен партньор. Това даде 

възможност в редица решаващи за дейността на общините сфери, НСОРБ, 

респективно общините, да участват в целия процес на обсъждане на проблемите, 

търсене на адекватни решения и тяхното своевременно приемане. Това от своя страна 

поставя общините в добра информационна среда, което е условие за своевременно 

предприемане на необходимите действия на местно ниво. 
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Приложение 3 

 

Поименен състав на Управителния и Контролния съвети на НСОРБ 

(избрани на 33-ото Общо събрание на НСОРБ, 25-26.02.2020 г.) 

 

Членове на Управителния съвет на НСОРБ 

 

От Северозападния район за планиране 

 Десислава Тодорова – трети мандат кмет на община Борован; 

 Донка Михайлова – трети мандат кмет на община Троян, досегашен зам.-

председател на УС на НСОРБ; 

 Златко Живков – шести мандат кмет на община Монтана, досегашен член на 

Управителния съвет; 

 Калин Каменов – втори мандат кмет на община Враца, досегашен член на 

Управителния съвет; 

 

От Северния Централен район за планиране 

 Белгин Шукри – първи мандат кмет на община Исперих; 

 Даниел Панов – трети мандат кмет на община Велико Търново, досегашен 

председател на Управителния съвет; 

 Юксел Ахмед – трети мандат кмет на община Дулово 

 

От Североизточния район за планиране 

 Атанас Стоилов – шести мандат кмет на община Аксаково; 

 Валентин Димитров – втори мандат кмет на община Генерал Тошево; 

 Мердин Байрям – трети мандат кмет на община Върбица 

 

От Югозападния район за планиране 

 Владимир Георгиев – трети мандат кмет на община Самоков, досегашен член 

на Управителния съвет; 

 Димитър Бръчков – втори мандат кмет на община Петрич; 

 Ивайло Симеонов – втори мандат кмет на община Елин Пелин, досегашен член 

на Управителния съвет; 

 Радослав Ревански – втори мандат кмет на община Белица, досегашен член на 

Контролния съвет 

 

От Южния Централен район за планиране 

 Георги Мараджиев – втори мандат кмет на община Стамболийски; 

 Емил Кабаиванов – четвърти мандат кмет на община Карлово, досегашен член 

на Управителния съвет; 

 Иво Димов – трети мандат кмет на община Димитровград, досегашен зам.-

председател на Управителния съвет; 

 Никола Белишки – трети мандат кмет на община Панагюрище; 

 Хасан Азис – пети мандат кмет на община Кърджали, досегашен зам.-

председател на Управителния съвет 
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От Югоизточния район за планиране 

 Георги Георгиев – пети мандат кмет на община Тунджа, досегашен член на 

Управителния съвет; 

 Георги Димитров – четвърти мандат кмет на община Карнобат, досегашен член 

на Управителния съвет; 

 Димитър Николов – четвърти мандат кмет на община Бургас, досегашен член на 

Управителния съвет 

 

От Столична община 

 Елен Герджиков – трети мандат председател на СОС 

 

Председател на УС на НСОРБ - Даниел Панов – кмет на община Велико Търново 

 

Заместник-председатели: 

Донка Михайлова – кмет на община Троян 

Хасан Азис – кмет на община Кърджали 

Иво Димов – кмет на община Димитровград 

 

Членове на Контролния съвет на НСОРБ 

 

 Васко Стоилков - трети мандат кмет на община Сливница; 

 Галина Стоянова – трети мандат кмет на община Казанлък, досегашен член на 

Контролния съвет; 

 Денчо Бояджиев – четвърти мандат кмет на община Разград; 

 Неби Бозов – втори мандат кмет на община Сърница; 

 Петър Паунов – четвърти мандат кмет на община Кюстендил. 
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Приложение 4 

 

Ръководства на Постоянните комисии на НСОРБ за мандат 2019 – 2023 

 

Постоянна комисия по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм 

 

Председател: Владимир Георгиев – кмет на община Самоков и член на УС на НСОРБ 

Заместник-председатели:  

Дилян Млъзев – кмет на община Елена 

Елена Балтаджиева – кмет на община Каварна 

Пантелей Мемцов – председател на ОбС Чепеларе 

Мария Динева – председател на ОбС Стара Загора 

Мария Стойчева - председател на ОбС Тетевен 

Десислава Терзиева – кмет на с. Марково, община „Родопи“ 

 

Постоянната комисия на НСОРБ по местно самоуправление, икономическа политика и 

туризъм проведе през 2020 г. 2 редовни и присъствени заседания – учредително през м. 

юли и работно - през октомври. В дневния ред на заседанията бяха включени въпроси от 

тематичния обхват на комисията, както и актуални теми от дейността на общините за 

2020 г. В рамките на първото заседание бяха представени и обсъдени анализ на 

процеса на децентрализация през последните години у нас в контекста и насоки за 

развитието й през следващите 5 години и възможностите пред програмирането на 

допълнителни средства от ЕС за възстановяване от кризата с КОВИД 19. 

В рамките на второто заседание на ПК бяха дискутирани насоките и конкретни мерки за 

децентрализация, които да бъдат включени в Програмата за децентрализация 2021-2025 

г., проблемите на превенцията и реакция при бедствия в условията на извънредната 

обстановка и ролята на доброволните формирования на общините. 

Важно значение за резултатите от дискусиите имаше участието в заседанията на 

комисията на представители на централната власт. В работата на учредителното 

заседание на ПК по актуалната тема за развитие на децентрализация взеха народните 

представители Емил Христов - зам.-председател на 44-то Народно събрание и Искрен 

Веселинов - председател на парламентарната комисия по регионална политика, 

благоустройство и местно самоуправление. Значим принос в дискусията относно 

превенцията при бедствия и реакция в извънредната обстановка дадоха директора на 

Главната дирекция „ПБЗН“ към МВР Николай Николов и председателя на Националната 

асоциация на доброволците в Република България.  

В подкрепа на работата на постоянната комисия в електронния бюлетин на НСОРБ бе 

създадена специална рубрика „Туризъм рестарт“, в контекста на аналогичната 

кампания на Световната организация по туризъм, в която ежеседмично се публикува 

актуална информация, свързана с развитието на туризма и добри примери от работата 

на общините в този сектор. 
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Постоянна комисия по местни финанси, бюджет и общинска собственост 

 

Председател: Дончо Барбалов – замeстник-кмет на Столична община 

Заместник-председатели: 

Красимир Стойчев – заместник-кмет на община Бургас 

Мария Йозова – заместник-кмет на община Габрово 

Мария Костадинова – заместник-кмет на община Свиленград 

Мариян Маринов – директор на дирекция, община Велико Търново 

Надя Каратова – заместник-кмет на община Кюстендил 

Стефан Кирчев – директор на дирекция, община Свищов 

 

През 2020 г. Постоянната комисия по местни финанси, бюджет и общинска собственост 

проведе две заседания – едно учредително присъствено и едно в електронна среда. 

Акцентите в дневния ред на общинските финансисти бяха успешното изпълнение на 

общинските бюджети в условията на коронакризата и постигането на по-добри 

параметри по Бюджет 2021 г. 

 

Постоянна комисия по земеделие, гори, селски и планински райони 

 

Председател: д-р Красимир Джонев - кмет на община Летница 

Заместник-председатели:  

Дилян Млъзев – кмет на община Елена 

Рангел Матански – председател на Общински съвет Раковски 

Николай Георгиев – общински съветник от ОбС Варна 

 

През 2020 г. Постоянната комисия по земеделие, гори, селски и планински райони 

проведе 2 пълноценни двудневни заседания, а в допълнение нейното ръководство, 

заедно с изявени членове и експерти, взе участие в 17 тематични работни групи и срещи 

с представители на централните ведомства. В рамките на тези срещи бяха дискутирани 

ключови политики и програмни документи, законови и подзаконови актове в твърде 

широк тематичен диапазон: развитие на селските райони, насърчаване на местното 

стопанско развитие, земеделие и поземлени отношения, гори, води, ветеринарно дело, 

ловно дело и рибарство, опазване на селскостопанското имущество, овладяване на 

популацията от безстопанствени кучета, изпълнение на националните планове за борба 

с острозаразните болести по добитъка, безопасност на храните и училищно/детско 

хранене и други. 

Членовете на постоянната комисия бяха непрестанно ангажирани и търсени за обратна 

връзка от екипа на Сдружението за решаване на текущи въпроси и съгласувателни 

процедури в посочените области. 
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Постоянна комисия по социална политика 

 

Съпредседатели:  

Албена Атанасова - заместник-кмет на Столична община 

Росица Димитрова - директор дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, 

община Велико Търново 

Заместник-председатели: 

д-р Анелия Димитрова, заместник кмет на община Свищов, 

Веселина Ботева, директор дирекция „Социални дейности“, община Пловдив, 

Емилия Кръстева, общински съветник в ОбС Златоград, 

Златка Караджова, началник отдел „ЗСД“ в община Хасково, 

д-р Лидия Маринова, зам.-председател на ОбС Варна, 

Мая Казанджиева, директор дирекция „Соц. дейности, здравеопазване и спорт“, 

община Бургас 

Христо Бардуков, началник отдел "ОКСДС", община Созопол 

 

През 2020 г. постоянната комисия проведе две заседания (едно присъствено и едно 

дистанционно), на които бяха обсъдени проектите на подзаконовите нормативни актове 

в социалната сфери и позицията на Сдружението по тях. Членовете на Постоянната 

комисия взаимодействаха активно с екипа на МТСП, с АСП и АКСУ, като участваха в 

различни срещи и формати по актуални теми от дневния ред на местните власти. С 

оглед плавното стартиране на новата социална услуга „Асистентска подкрепа, 

Комисията проведе целева среща и с ресорния заместник – министър и екипа на АСП 

в края на 2020 г. На базата на дискутираните въпроси, НСОРБ подготви специален 

наръчник в подкрепа на общините при разкриването и предоставянето на тази нова 

услуга – делегирана от държавата дейност. Оперативната комуникация на Сдружението 

с общините продължи през цялата година в динамичен режим. 

 

Постоянна комисия по образование, младеж, спорт и култура 

 

Председател: Лилия Христова – директор на дирекция „Образование и младежки 

дейности“, община Варна 

Заместник-председатели: 

Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община 

Диана Саватева – зам.-кмет на община Бургас 

Иванка Сотирова – зам.-кмет на община Стара Загора 

Розалина Русенова – зам.-кмет на община Троян 

Пенка Игнатова – директор дирекция, община Велико Търново 

Александър Герасимов – директор дирекция, община Монтана 

 

Постоянната комисия на НСОРБ по образование, младеж, спорт и култура активно 

работеше по всички проблемни за общините въпроси. С оглед обстановката в страната, 

бяха проведени само две заседания (през м. юли и октомври). Независимо от 

ограниченията, оперативната комуникация между членовете на комисията продължи 

през цялата година. Нейни членове участваха в подготовката на регламентите за 

организация на дистанционната работа в детските градини, в систематизирането на 

предложения за подобряване на координацията между институциите за осигуряване  
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спазването на здравните мерки и други. Преобличащата част от направените от 

комисията предложения бяха възприети от МОН и МЗ. През м. октомври председателят 

на комисията участва в заседание на УС на НСОРБ, на което представи обобщените 

предложения в сферата на образованието. Управителният съвет подкрепи всички 

направени от комисията предложения. 

В редица общини значителна част от проявите, включени в културните календари, бяха 

отменени, но други, намериха нови възможности за генериране на творчески идеи и 

поддържане на нормален обществен живот. Кризата се превърна в шанс много открити 

публични пространства, включително и такива, на територията на музеи, археологически 

обекти или архитектурни резервати да разкрият нов потенциал за разнообразяване на 

културния живот в общините. Заместник-председателят на ПК на НСОРБ и заместник-

кмет на община Бургас Диана Саватева представи в рамките на второто заседание на 

консултативния орган на НСОРБ опита на община Бургас.  

 

Постоянна комисия по здравеопазване 

 

Председател: д-р Дарин Димитров, кмет на община Търговище 

Заместник-председатели: 

д-р Мадлена Бояджиева – кмет на община Тетевен 

Йорданка Ананиева – заместник-кмет на община Бургас 

д-р Емилия Баева – заместник-кмет на община Добрич 

д-р Лидия Маринова – заместник-председател на ОбС Варна 

Мария Начева – заместник-председател на ОбС Калояново 

д-р Ренета Кръстева – управител на МБАЛ Павликени ЕООД 

Паулина Кирова – секретар на община Плевен 

Росица Димитрова – директор дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, 

община Велико Търново 

 

На първото за годината заседание на ПК по здравеопазване основната тема бе 

свързана с „пробойните“ в системите на детското и училищно здравеопазване, както и 

проблемите на общинските болници по време на пандемия. Бяха очертани 

краткосрочни и дългосрочни мерки, свързани с общинското здравеопазване, които са 

отразени в експертните становища до ресорното министерство.  

През месец октомври, в онлайн режим се проведе второто за годината заседание на 

Постоянната комисия. Основния фокус на заседанието бе насочен към констатираните 

от много общини нормативни празноти в разпоредбите на Наредба № 26 за 

устройството и дейността на детските ясли, детските кухни и здравните изисквания към 

тях, Прилаганият в момента метод на „компенсираните промени“, който цели да въведе 

справедливо разпределение на бюджетните средства съобразно броя на децата, 

създава редица затруднения в работата на общините. ПК по здравеопазване обсъди 

няколко конкретни предложения за промени в правната уредба и възможностите за 

прилагане на механизъм за отчитане на децата в детските ясли с оглед разумното и 

целесъобразно прилагане на компенсираните промени. 
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Постоянна комисия по Екология и чиста среда 

 

Председател: Недим Тахиров - началник на отдел в община Разград 

Заместник-председатели: 

Румяна Драганова - директор дирекция "Общински дейности, устройство на 

територията и инвестиции" в община Гурково  

Милена Ковачева – началник отдел община Карлово   

Диана Стефанова – главен експерт община Благоевград 

 

 

Постоянна комисия по Устройство на територията и недвижимо културно-

историческото наследство 

 

Председател: арх. Здравко Здравков - гл. архитект на Столична община 

Заместник-председатели: 

арх. Анастас Карчев - кмет на община Свиленград, 

арх. Невяна Иванчева - заместник-кмет на община Плевен, 

арх. Константин Брънеков - общински съветник в ОбС Трявна, 

арх. Мариела Андреевска - главен архитект на община Правец, 

инж. Николай Хитров - началник отдел „ТСУ, кадастър и регулация“, община Троян, 

Цветелина Калчева - директор „Специализирана администрация“ в община Кнежа 

 

В рамките на първото учредително заседание на ПК УТНКИН, участниците обсъдиха 

промените в законодателството в сферата на устройството на територията и опазването 

на културно-историческото наследство, чиято цел е намаляване на административната 

тежест за гражданите и бизнеса, но и които водят до натоварване на общините с 

несвойствени и ресурсно неосигурени ангажименти. Обсъдени бяха темите по т. нар. 

служебно съгласуване с експлоатационните дружества, предвидените бъдещи 

изменения в ЗУТ, както и темата за необходимостта от дигитализацията на 

инвестиционния процес, включително въпросите по създаване на общи 

информационни масиви, регламентирането на електронни формати и стандарти за 

предаване на инвестиционните проекти. Участниците се обединиха около разбирането 

за необходимостта от ясно разграничаване на отговорностите на всеки един участник в 

строителството.  

Във второто заседание на Комисията бе продължена темата за дигитализацията на 

инвестиционния процес, като бе представен и опита на Република Северна Македония 

в създаването и поддържането на електронна система за издаване на разрешения за 

строеж. Отстояване на позицията на местните администрации и експертите за 

създаване на електронна система за издаване на разрешение за строеж и намаляване 

на административната тежест както за гражданите и бизнеса, така и за общините. 
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Постоянна комисия по административно обслужване и общинска администрация 

 

Председател: Маринела Пазвантова – секретар на община Сухиндол 

Заместник-председатели: 

Албена Петрова, секретар на община Правец 

Елка Станчева, секретар на община Девин 

Ивона Савова, секретар на община Елена  

Нели Добрева, секретар на община Разград 

Янко Костадинов, секретар на община Созопол 

 

Също две заседания проведе през 2020 г. Постоянната комисия по административно 

обслужване и общинска администрация. Електронизацията в общините чрез 

държавните политики бе една от водещите дискусии в програмата на първото 

заседание. Разгледани бяха приоритетите и мерките в областта на електронното 

управление, предвидени за програмен период 2021-2027 и се дискутираха 

предизвикателствата и възможностите за ползване на споделените ресурси на 

електронното управление. Обсъдени бяха практическите проблеми при прилагането на 

Закона за достъп до обществена информация в общините и казуси от 

административната и съдебна практика. В дискусията се включи адв. Александър 

Кашъмов - ръководител на правния екип на Програма „Достъп до Информация“. 

Второто заседание на постоянната комисия се проведе през месец октомври, като 

подробно бяха разгледани приоритетните дейности за дигитализация на поддържани от 

общините регистри/документи/бази данни.  Дискутиран бе Проект на Наредба за 

общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните 

административни услуги (НОИИСРЕАУ). Във връзка с одобрената Методика за 

извършване на контрол за законосъобразност на актове на органите на местното 

самоуправление и местната администрация в областта на административното 

обслужване, бяха дадени практически съвети към секретарите на общини, във връзка с 

прилагането й. 

 

Постоянна комисия по европейски фондове, национални и международни програми и 

проекти  

 

Председател: Корнелия Маринова, кмет на община Ловеч 

Заместник-председатели: 

Йордан Младенов, кмет на община Пещера 

Ирина Савина, зам.-кмет на Столична община 

Маринела Цонева, директор  дирекция, община Велико Търново 

Мария Гиева, изпълнителен директор на МИГ Раковски 

 

Новосформираната Постоянна комисия по европейски фондове за мандат 2019-2023, 

разшири сферата си на дейност, с програми и проекти с друго външно финансиране, 

предоставящи подкрепа на общините. При учредяването си, Комисията включваше 116 

членове от 82 общини, от които 33% изборни лица. След допълване на състава й през 

есента на 2020 г., членове на Комисията са 147 представители от 97 общини, от които 28%  
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изборни лица. С това за втори пореден мандат, Комисията е с най-големия състав от 

десетте на НСОРБ работещи в отделни направления. 

В двете проведени заседания на Комисията през 2020 г., едното от които съвместно с 

Постоянната комисия по земеделие, се включиха общо 136 от членовете й.  

Основни теми на дебат в Комисията бяха забавянията в оценката, извършването на 

последващия контрол върху възлагането на обществените поръчки, договарянето и 

анексирането и възстановяването на плащания по общински проекти по ОП „Региони в 

растеж“ и Програмата за развитие на селските райони. За адресирането на тези 

проблеми екипът на НСОРБ сезира Управляващите органи и Разплащателната агенция, 

проведе и срещи на различни нива- политически и експертни. В резултат от положените 

усилия се активизира оценката на забавените проекти и се оптимизира процеса по 

верификация за ускоряване на плащанията към общините. 

Комисията формира, съвместно с част от други Комисии на НСОРБ, над 10 мотивирани 

предложения за мерки и дейности за подкрепа на общините, общинските лечебни 

заведения и резидентни социални услуги, здравните кабинети в образователната 

инфраструктура, общинските предприятия и дружествата, по инструмента React-EU за 

преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от Covid-19 и 

подготовката за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката.  

В края на годината, Комисията изготви и предложения по проекта на Плана за 

възстановяване и устойчивост на страната ни. Същите, които са свързани с включването 

на мерки насочени към отпадъците и повторното им оползотворяване и осигуряването 

на ресурс за изграждане на културна инфраструктура и за достъп до туристически 

обекти, са включени в становището на НСОРБ по проекта на Плана. 

През изминалата 2020 г., Комисията се подготвяше активно и за управление на 

европейските средства от програмен период 2021-2027. И на двете й заседания, с 

участието на Централното координационно звено към Администрацията на 

Министерския съвет, се дискутира напредъка по изготвянето на новите програми, както 

и хода на преговорите с Европейската комисия по финализирането им. Добрите 

общински практики по подготовката на съвместни планове и проекти за реализиране по 

интегрирания териториален подход през програмен период 2021-2027, също бяха във 

фокуса й.  

Изключително голям е интересът към създадената от НСОРБ Фейсбук група на 

Постоянната комисия, в която ежедневно се публикува информация за настоящите и 

бъдещите общински проекти с европейско, международно и национално 

финансиране. Към момента на подготовката на отчета, към групата, предоставяната 

информация в рамките на която се оценява от членовете й, като изключително 

навременна и полезна, са се присъединили почти 250 души на различни позиции от 

множество общини, райони на общини, кметства, общински предприятия  и дружества. 

Седмичното електронно издание на НСОРБ поддържа раздел „Новини по програми и 

проекти“, в който се поместват важни указания, проекти на документи и актуални покани. 
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                  Приложение 5 

 

Институционални проекти на НСОРБ, изпълнявани през 2020 г. 

 

 Проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP“ - по 

програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване 

на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014 – 2021 г. 

 

В рамките на изпълнението на проекта НСОРБ обяви покана за подбор на концепции за 

местно икономическо развитие. Всяка община имаше възможност да кандидатства 

само с една концепция по поканата – самостоятелно или съвместно с други общини, 

като концепцията следва да обхваща целева територия с не повече от 10 000 жители.  

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. 

На 30.10.2020 г. приключи оценката на представените 41 концепции за местно 

икономическо развитие, с които общините кандидатстват за подкрепа по № BGLD-1.002-

0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – ГАЛОП”, изпълняван от НСОРБ. 

Междуведомствената комисия, която включва освен представители на Сдружението, 

експерти от  Норвежката асоциация на местните и регионални власти, от програмния 

оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено 

включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство (ЕИП) 2014 – 2021 г. и Националното координационно звено към 

администрация на Министерския съвет, селектира 10-те предложения-финалисти. Те 

ще имат възможност да получат финансова подкрепа за реализиране на своите 

концепции за местно икономическо развитие. 

 

Община Акцент на представената концепция 

Брезово 

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 

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.  
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Община Акцент на представената концепция 

Иваново 

Развитие на специфичен местен продукт чрез инвестиции 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 собствен туристически продукт въз основа на уникалните местни 

забележителности, в т.ч. 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.  

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 промишленото 

производството в наличната зона, интензифициране на  земеделско 

производство, преработка и търговия, разнообразяване на местния 

туристически продукт в зони от мрежата НАТУРА 2000. Партньори ще са 

местната власт, производители, бизнес и МИГ. 

Вълчи дол 

Разнообразяване и разширяване на туристическия продукт в общината чрез 

изграждане на редица обекти за спорт, отдих и 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, вт 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.  

 

Въз основа на избраните концепции с финансиране по проекта предстои през 2021 г. 

да бъдат разработени стратегии за местно развитие и бизнес планове за тяхното реално 

изпълнение. НСОРБ ще подкрепи общините, включени в концепциите, за подготовка на 

конкретни проекти, с които ще може да се кандидатства за финансиране по малката 

грантова схема на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено  

включване на уязвими групи“. Общините с одобрени концепции ще бъдат включени на 

по-късен етап и в учебните посещения в Кралство Норвегия с цел запознаване с добрите 

практики на норвежките партньори по проект "ГАЛОП". 
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 Проект InnoAir - „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на 

потребителите, за по-чист въздух в градска среда“ е първият български проект, 

съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата 

„Иновативни дейности за градско развитие“ 

 

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 

пуснати 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. 

Проектът се изпълнява в рамките на 3 години. Водещ партньор на консорциума е 

Столична община, а негови членове са: Асоциация за развитие на София, Факултет по 

икономика и бизнес администрация на СУ „Св. Климент Охридски “, Пловдивски 

университет„ Паисий Хилендарски “, Център за градска мобилност, Национално 

сдружение на общините в България, Modeshift и Национален институт по метеорология и 

хидрология. Проектът INNOAIR е съфинансиран от Европейския фонд за регионално 

развитие чрез инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“. 

През 2020 г. екипът на НСОРБ в рамките на проекта изработи доклад, който представя и 

анализира най-добрите практики за общи глобални инициативи за транспорт при 

поискване и „транспорт като услуга“ в Европа и света.  

Изготвен бе и Справочник за замърсяването на въздуха. Документът представлява 

разбираемо обобщение на факторите, влияещи върху нивата на различни замърсители 

в атмосферата и как неблагоприятното им въздействие може да бъде премахнато или 

ограничено, за да се подобри качеството на въздуха в градовете в краткосрочен и 

дългосрочен план.  

 

 

 Проект „ПРОГРЕС- Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за 

европейско сближаване“ – по Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд; 

 

В рамките на проекта НСОРБ изгради капацитет да предоставя експертна помощ и 

подкрепа в цялостния процес на подготовката и реализацията на общинските 

европроекти. Създаденото целево звено – Общинският ресурсно-координационен 

център пое цялостната организация по защита на интересите на общините, осигуряване 

на експертна помощ и организиране на целеви форуми. С ресурс от ОПДУ, за всички 

общини е осигурена безплатна консултантска подкрепа в три приоритетни области – 

обществени поръчки, държавни помощи и финансови инструменти.  
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 Проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските 

служители“ – по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

Основни дейности по проекта: 

- разработване на 15 обучителни модула (1. Управление на общинските финанси; 

2. Компетентности и правомощия на общинската данъчна администрация; 3. 

Управление на водите и екология; 4. Управление на отпадъците; 5. Управление на 

общинската собственост; 6. Устройство на територията; 7. Предоставяне на 

социални услуги от общините; 8. Ефективно управление на общинското 

образование; 9. Превенция, управление на кризи и защита при бедствия; 10. 

Обществен ред и сигурност; 11. Правомощия на кметските наместници 12. 

Взаимодействие на общините с НПО и бизнеса; 13. Вътрешна организация на 

общинските дейности; 14. Контролни функции на общините; 15. Опазване на 

културно-историческото наследство и развитие на туризма). 

- провеждане на обучения за обучители за общо 300 общински експерта; 

- провеждане на 268 присъствени обучения за общо над 6 800 общински експерти; 

- провеждане на дистанционни обучения; 

- организиране на допълнителни обучения в зависимост от заявените от общините 

потребности. 

 

 Проект „Създаване на модели за оптимални административни структури на 

общините”, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

 

НСОРБ разработи примерни модели и документи, които да подкрепят общините при 

оптимизиране на административните им структури. Още в началото на своя мандат 

общинските ръководства получиха консултативен материал с примерни структури на 

различни по мащаб общини и други вътрешни документи. През 2020 г.  бяха проведени 

8 обучения по моделите за подобряване вътрешната организация на работа в 

общините. 

 

 Проект “PUNCH – Participation of Underrepresented Citizens for the valorization of the 

Cultural Heritage” – по програма „Европа за гражданите 2014/2020“ (по този 

проект сме партньор; водещ партньор е Община Даброва, Полша) 

 

В рамките на проекта са проведени 2 от 6 планирани обучителни работни срещи за 

събиране на идеи за валоризиране на културното наследство чрез включване на 

необхванатите граждани. Поради въведените противоепидемични мерки изпълнението 

на дейностите е замразено. 

 

 Проект URBACT – по програма URBACT, съфинансирана от ЕФРР 

 

През 2020 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  
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програмата, в т.ч. по съвместни инициативи със СЕОР и Европейските градски иновации. 

Организиран бе присъствен семинар за обмяна на добри практики с участието на 

общини, ангажирани в мрежи по УРБАКТ и такива, изпълняващи планове за интегрирано 

градско развитие. 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. 


