
ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НСОРБ ПРЕЗ 2020 г. 

№ Дейност Срок 

Задача I: Осигуряване на повече правомощия и ресурси за добро управление на 

местно ниво 

I.1. Усъвършенстване на нормативната уредба за общините 

I.1.1. 
Подготовка и отстояване на промени в законодателството за ясни и ресурсно 

обезпечени отговорности и правомощия 

  

Подготовка на становища на НСОРБ по 

законодателни инициативи на централната власт, 

касаещи общините 

текущ 

  

Идентифициране на проблемни области от местна 

компетентност и подготовка на наши предложения за 

нормативни промени за разрешаването им 

текущ 

  

Отстояване на законодателни инициативи на НСОРБ 

- ЗМСМА в частта за кметствата, обществения ред и 

безопасността на движението, Закона за гробищата, 

промени в ЗАТУРБ относно статута на кметствата и 

др. 

януари - юни 

  
Финализиране прехвърлянето на язовири общинска 

собственост на държавата 
януари - юни 

  

Обновяване съставите на постоянните комисии на 

НСОРБ и очертаване на приоритетни направления за 

законодателни промени в отделните секторни 

политики 

април - май 

I.1.2. 
Осигуряване на ефективно представителство и защита на интересите на 

общините 

  

Обновяване състава на представителите на НСОРБ в 

различните междуведомствени работни групи, 

консултативни и мониторингови органи, комисии и 

работни групи 

април - май 

  

Провеждане на обучение по представителство и 

лобиране за представителите на НСОРБ в работни 

формати на централната власт 

май 

  
Координация и отчетност на дейността на 

представителите на НСОРБ 
текущ 

  

Утвърждаване на вътрешни правила за 

представителството: подготовка на единно 

становище, отстояването му от представителите, 

както и регламенти за финансово обезпечаване на 

разходите на представителите.  

януари  

I.2 
Осигуряване на финансови ресурси за реализиране на общинските 

правомощия 



№ Дейност Срок 

I.2.1 
Разработване на модели за реформа на бюджетната и данъчна система в 

България, в частта, касаеща общините  

  
Разработване на предложения на НСОРБ за реформи 

в общинското финансиране 
януари - юни 

  

Проучване на нагласите сред общините, гражданите и 

бизнеса на предложенията за реформи, в т.ч. чрез 

регионални срещи на изборни лица в рамките на 

инициативата Общини БГ 2030 

юни - октомври 

  
Преговори с централната власт за подготовка на 

законодателни промени за стартиране на реформите 
октомври - декември 

I.2.2 Участие в Бюджетна процедура 2021 

  

Разработване на предложения на НСОРБ за размера на 

стандартите за финансиране на делегираните от 

държавата дейности и трансферите за местни 

дейности за 2021 г. и обсъждане със секторните 

министерства 

януари - март 

  

Представяне пред Министерство на финансите на 

предложенията на НСОРБ по средносрочната 

бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г.; 

април 

  
Представяне на предложения на НСОРБ по пакета 

промени в данъчните закони за 2021 г 
август - септември 

  

Актуализиране на предложенията на НСОРБ за 

размера на стандартите за финансиране на 

делегираните от държавата дейности и трансферите за 

местни дейности за 2021 г. и съгласуване с 

Министерство на финансите 

септември 

  

Подготовка и провеждане на консултации с 

Министерство на финансите по проекта на Закон за 

държавния бюджет на Република България за 2021 г. 

в частта му за общините 

октомври 

  

Участие в обсъждане на проекта на Закон за 

държавния бюджет на Република България за 2021 г. 

в частта му за общините в Народното събрание 

октомври - декември 

I.2.3 Аналитични задачи, свързани с общинските финанси 

  
Подготовка на модели за ефективна организация и 

финансиране на дейностите по чистотата в общините 
януари - декември 

  
Анализ на определените ставки за 2020 г. ставки на 

местните данъци и такси 
 

  
Анализ на изпълнението на общинските бюджети 

през 2019 г.  
април 
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Текущ мониторинг на изпълнението на общинските 

бюджети за 2020 г. и изготвяне на тематични 

аналитични разработки 

текущ 

I.2.4 Други текущи задачи, свързани с общинските финанси 

  
Осигуряване подкрепа за общинските болници в 

отдалечени и труднодостъпни райони 
януари - февруари 

  
Промяна в моделите за субсидиране на обществения 

превоз на пътници по нерентабилни линии 
януари - февруари 

  

Определяне на ред, начини и срокове за 

взаимодействие и предоставяне на данни от 

преброяването между НСИ и общините относно броя 

на ползвателите на услугите в имота за целите на 

определянето на ТБО през 2022 г.  

януари - юни  

I.3. Осигуряване на широка обществена подкрепа за местното самоуправление 

  

Провеждане на Петата процедура за присъждане на 

Етикета за иновации и добра управление на местно 

ниво 

януари - октомври 

  

Разпространение на информация за дейността на 

НСОРБ и общините чрез вътрешните канали за 

комуникация – интернет страница, Информационен и 

Електронен бюлетин, профил в социалните мрежи 

текущ 

  

Осигуряване на широка обществена и медийна 

подкрепа за общинския дневен ред чрез: 

- Участие в партньорство с други организации в 

инициативи от интерес на общините; 

- Подготовка на публикации, медийни участия и 

интервюта, разясняващи общинските позиции 

по отделни сфери на дейност; 

- Провеждане на обучения за представители на 

медиите  

 

 

 

текущ 

 

 

юни 

Задача II: Укрепване капацитета в местната власт 

II.1. Укрепване на общинския капацитет за предоставяне на ефективни услуги 

II.1.1 
Осигуряване на подкрепа за новоизбраните кметове и общински съветници 

за мандат 2019 – 2023 

  
Подготовка и провеждане на шест регионални 

обучения за новоизбрани кметове и съветници 
януари - февруари 

II.1.2 Подкрепа за повишаване на капацитета на експертния състав на общините 

  
Провеждане на присъствени и дистанционни  

обучения по ключови сфери на дейност в общините 
октомври - декември 

  
Възможности за провеждане на обучения по заявка на 

една или група общини 
по заявка 
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Провеждане на национални експертни форуми 

(съвместно с НСОРБ – Актив ) 

съгласно календара на 

събитията 

  

Провеждане на обучения по актуални за общините 

теми и текущи промени в нормативната уредба 

(съвместно с НСОРБ – Актив ) 

текущ 

  
Подготовка на консултативни материали в областта 

на управление на общинската собственост 
текущ 

  

Подготовка на консултативни материали в областта 

на управление на отпадъците, включително за 

преминаване към нови основи за определяне на „такса 

битови отпадъци“ 

текущ 

  
Подготовка на консултативни материали, свързани с 

въвеждането на електронното управление 
текущ 

II.1.3 Подкрепа за организационното развитие на общинските администрации 

  

Подготовка и разпространение на примерни правила 

и процедури за управление на човешките ресурси в 

общините 

февруари 

  
Провеждане на осем обучения за подобряване на 

административните структури на общините  
март 

II.1.4 
Подкрепа за идентифициране и оползотворяване на местния потенциал за 

успешно икономическо развитие на общинско ниво 

  
Утвърждаване на критерии за избор на 10 пилотни 

общини  
февруари 

  
Избор на пилотни общини и провеждане на 

партньорски срещи 
май - октомври 

  
Разработване на стратегии за местно развитие на 

пилотните общини 
май - декември 

II.2. 
Повишаване на капацитета на общините при разработването и изпълнението 

на проекти, съфинансирани от ЕСИФ 

  

Безплатни консултации за общините в сферите на 

подготовка и провеждане на процедури по ЗОП, 

съблюдаване на режима на държавните помощи по 

проекти с европейско финансиране и използването на 

финансовите инструменти 

по заявка 

  

Подготовка и разпространение на Наръчници в 

сферите на подготовка и провеждане на процедури по 

ЗОП, съблюдаване на режима на държавните помощи 

по проекти с европейско финансиране и използването 

на финансовите инструменти 

юли 

  
Организиране на тематични експертни форуми и 

срещи по подготовката и изпълнението на общински 
февруари - декември 
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проекти по програмите с европейско финансиране за 

периода 2014-2020 

II.3. Други услуги за общините 

  

Партньорство с НСИ за подпомагане на общините за 

провеждане на Преброяване 2021 – подготвителни 

дейности и пробно преброяване 

януари - декември 

  

Централизирано възлагане чрез Централния орган за 

покупки на общините (ЦОПО): идентифициране на 

нови услуги и доставки от интерес на общините  

по заявка 

  

Повишаване ефективността на Фонд „Общинска 

солидарност“ чрез промяна на правилата за подкрепа 

на общините 

май 

  

Стартиране на европейската платформа за 

безвъзмездно споделяне на знания, стоки, услуги, 

техника, материали, суровини, материално 

оборудване и доброволци “Community Sharing”: 

възлагане на изработването на софтуера, създаване на 

правила за ползване, промотиране сред общините 

септември 

  

Продължаваща дейност на Националното звено за 

контакт по Програма УРБАКТ III към НСОРБ – 

информиране на общините относно възможностите за 

включване в мрежи по съвместно планиране и 

управление и обмен на добри практики в 

интегрираното местно развитие 

януари - декември 

Задача III: Координиране участието на българските общини в политиките на 

Европейския съюз 

III.1 Активно представителство на българските общини в органите на ЕС 

  

Обновяване състава на делегациите на българските 

местни власти в Комитета на регионите на ЕС и 

Конгреса на местните и регионални власти на СЕ 

март 

  

Подготовка на консултативни материали и 

провеждане на въвеждащо обучение за обновените 

делегации  

май 

  

Координация участието на българските местни власти 

в законодателния процес на европейско ниво чрез 

Комитета на регионите (КР): пленарни сесии  и 

комисии (по график –  https://cor.europa.eu/en/our-

work/Documents/Plenary-sessions/CoR-meetings-

calendar-2020.pdf) 

текущ 

  

Координация участието на българските местни власти 

в Конгреса на местните и регионални власти на 

Съвета на Европа 

текущ 

https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/Plenary-sessions/CoR-meetings-calendar-2020.pdf
https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/Plenary-sessions/CoR-meetings-calendar-2020.pdf
https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/Plenary-sessions/CoR-meetings-calendar-2020.pdf
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III.2 

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) 

  

Логистично и експертно обезпечаване на дейността на 

представителите на НСОРБ в ръководните и 

експертните органи на СЕОР, НАЛАС и ОГМВ 

текущ 

III.3 Общински позиции по изпълнение на европейски политики 

III.3.1 Общински позиции за програмен период 2014 – 2020 

  

Участие в подобряване на нормативната уредба по 

ЗУСЕСИФ за намаляване на административната 

тежест и ускоряване изпълнението на проекти по 

Европейските структурни и инвестиционни фондове 

текущ 

  

Подкрепа за представителите на НСОРБ при 

отстояване на общинския интерес в Комитетите за 

наблюдение на програмите с европейско финансиране 

текущ 

  

Подготовка на становища по Насоки/Указания за 

кандидатстване, индикативни годишни програми, 

методики и работни документи на УО на ОП и на ДФЗ 

текущ 

III.3.2 Планиране на програмен период 2021 - 2027 

  

Формиране на общинска позиция за обхвата на 

инвестициите от новите Оперативни програми, 

насочени към общините 

текущ 

  

Експертна подкрепа на участието на представителите 

на НСОРБ в тематичните работни групи по 

подготовката на стратегическите документи за период 

2021 - 2027 г. за отстояване интересите на общините 

по новите приоритети 

текущ 

  

Провеждане на обучение за представителите на 

НСОРБ в тематичните работни групи по подготовката 

на стратегическите документи 

април - май 

III.4 Побратимявания и сътрудничество с чуждестранни местни власти 

  

Поддържане и актуализиране на регистър на 

побратимените български общини с чуждестранни 

местни и регионални власти 

текущ 

  

Оказване на съдействие на български общини за 

създаване на нови партньорства и побратимявания с 

чуждестранни местни власти 

текущ 

  

Съдействие за организиране и провеждане на 

обучения и визити за обмен на добри практики на 

български общини в чужбина 

- Норвегия 

 

 

- април и септември 
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- Израел 

- Унгария 

- Франция 

- Германия 

- 18 – 20 февруари 

- юли или септември 

- юли или септември 

- второ полугодие 

  

Съдействие за организиране и провеждане на 

обучения и визити на представители на чужди местни 

и регионални власти  в български общини 

по заявка 

Задача IV: Гарантиране на условия за ефективно развитие на НСОРБ 

IV.1 Избор на управителни и контролни органи на НСОРБ за мандат 2019 - 2023 

  

Подготовка и провеждане на регионални заседания за 

издигане на кандидатури на Управителен и Контролен 

съвет на НСОРБ 

януари - февруари 

  
Подготовка и провеждане на XXXIII заседание на 

Общото събрание 
25 – 26 февруари 

  
Организация заседанията на Управителния и 

Контролния съвет 
текущ 

IV.2 Ефективно управление на собствеността на НСОРБ 

  

Повишаване на приходите от хотел „Гергини“ чрез 

разнообразяване на предлаганите пакети към 

потенциални клиенти 

текущ 

  

Дейности по подготовката за изграждане на 

Национален общински комплекс: преговори със 

собственици на подходящи терени, възлагане на 

прединвестиционно проучване, бизнес план и 

проектиране на идейна фаза. 

текущ 

IV.3 
Разнообразяване на финансовите източници за осигуряване дейността на 

НСОРБ 

  

Разработване на проекти за финансиране на 

дейностите на НСОРБ чрез европейски и други 

финансови източници 

текущ 

  
Поддържане на постоянни контакти и взаимодействие 

с донорски организации, рекламодатели и спонсори 
текущ 

  
Осигуряване на финансови приходи от дейността на 

НСОРБ-Актив ЕООД 
текущ 

IV.4 Повишаване на капацитета на екипа на НСОРБ 

  

Укрепване на собствения експертен потенциал на 

организацията чрез привличане на експерти по 

ключови общински дейности, както и чрез и 

разширяване на мрежите от общински експерти 

текущ 

IV. 5. Подготовка на нов Стратегически план на НСОРБ за 2021 - 2027 
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Проучване на нагласите за стратегически приоритети 

в дейността на НСОРБ сред общините чрез 

проучвания, чрез обученията за новоизбрани кметове 

и съветници и чрез регионалните срещи на изборни 

лица в рамките на инициативата Общини БГ 2030 

януари - юли 

  
Подготовка на Стратегически план на НСОРБ за 

периода 2021 - 2027 
септември - декември 

 

 

 



КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА НА НСОРБ и НСОРБ – АКТИВ ЗА 2020 г. 
 

 Събитие Дата 
Място на 

провеждане 
Организатор 

Я
н

у
а
р

и
 

Обучение на новоизбрани 

кметове и съветници за 

общините от Югозападен район 

21 януари гр. Правец НСОРБ 

Регионално заседание за 

делегатите от общините от  

Югозападен район 

22 януари гр. Правец НСОРБ 

Обучение на новоизбрани 

кметове и съветници за 

общините от Северозападен 

район 

23 януари гр. Вършец НСОРБ 

Регионално заседание за 

делегатите от общините от  

Северозападен район 

24 януари гр. Вършец НСОРБ 

Обучение на новоизбрани 

кметове и съветници за 

общините от Южен централен 

район 

28 януари гр. Пловдив НСОРБ 

Регионално заседание за 

делегатите от общините от  

Южен централен район 

29 януари гр. Пловдив НСОРБ 

Обучение на новоизбрани 

кметове и съветници за 

общините от Югоизточен район 

30 януари гр. Бургас НСОРБ 

Регионално заседание за 

делегатите от общините от  

Югоизточен район 

 

31 януари гр. Бургас НСОРБ 

ф
ев

р
у
а
р

и
 

Обучение на новоизбрани 

кметове и съветници за 

общините от Северен централен 

район 

4 февруари 
гр. Велико 

Търново 
НСОРБ 

Регионално заседание за 

делегатите от общините от  

Северен централен район 

5 февруари 
гр. Велико 

Търново 
НСОРБ 

Обучение на новоизбрани 

кметове и съветници за 

общините от Североизточен 

район 

6 февруари гр. Варна НСОРБ 



 Събитие Дата 
Място на 

провеждане 
Организатор 

Регионално заседание за 

делегатите от общините от  

Североизточен район 

7 февруари гр. Варна НСОРБ 

VIІ-ма Национална среща на 

общинските експерти в 

образованието 

12 - 14 февруари 
Подлежи на 

уточняване 

НСОРБ – Актив 

НСОРБ 

MUNIWORLD 2020 – 

международно събитие, 

организирано от Федерацията на 

местните власти в Израел 

18 – 20 февруари 
Гр. Тел Авив, 

Израел 
НСОРБ 

XXXIII Общо събрание на 

НСОРБ 
25 – 26 февруари София  

м
а
р

т
 

Осем регионални обучения 

„Модели за оптимални 

административни структури на 

общините“ 

март 
Подлежи на 

уточняване 
НСОРБ 

VIІ-ма Национална среща на 

общинските предприятия и 

търговски дружества 

19 - 20 март 
Подлежи на 

уточняване 

НСОРБ – Актив 

НСОРБ 

Академия за общински 

съветници (1-во издание) 
27 – 28 март 

Подлежи на 

уточняване 
НСОРБ- Актив 

а
п

р
и

л
 

Учредителни заседания на 

Постоянните комисии на НСОРБ 
април - май 

Подлежи на 

уточняване 
НСОРБ 

Общо събрание на НАЛАС 6- 8 април 
гр. Кишинев, 

Молдова 
НСОРБ 

Проучвателно пътуване за обмен 

на добри практики с норвежки 

общини 

април 
гр. Осло, 

Норвегия 
НСОРБ 

ІХ-та Национална среща на 

главните архитекти и експертите 

по устройствено планиране от 

общините 

8 – 10 април 
Подлежи на 

уточняване 

НСОРБ – Актив 

НСОРБ 

м
а
й

 

Конгрес на СЕОР „Цели за 

устойчиво развитие“ (Конгрес на 

европейските общини и региони) 

6 - 8 май 
гр. Инсбрук, 

Австрия 
НСОРБ 

Обучения за представителите на 

НСОРБ в работни формати на 

централната власт 

май 
Подлежи на 

уточняване 
НСОРБ 



 Събитие Дата 
Място на 

провеждане 
Организатор 

Среща на Управителния съвет на 

НСОРБ с дипломатическия 

корпус 

14 май гр. Правец НСОРБ 

ю
н

и
 

ХХIIІ-та Национална среща на 

финансистите от общините 
4-6 юни 

Подлежи на 

уточняване 

НСОРБ – Актив 

НСОРБ 

Партньорски срещи за 

подготовка на стратегии за 

местно развитие (10 общини, 

избрани по критерии) 

юни 

Общините ще 

бъдат избрани 

през м. май 

НСОРБ 

Кметски поход  19 – 21 юни 
Стара 

планина 
НСОРБ 

Национална среща на 

експертите по култура и 

туризъм от общините 

17 - 18 юни 
Подлежи на 

уточняване 

НСОРБ – Актив 

НСОРБ 

Среща на побратимените 

градове от Република България и 

Руската Федерация 

6-8 юни 
Подлежи на 

уточняване 
НСОРБ 

Провеждане на обучения за 

представители на медиите 
юни - юли 

Подлежи на 

уточняване 
НСОРБ 

Регионални срещи на изборни 

лица 
юни - юли 

Подлежи на 

уточняване 
НСОРБ 

ю
л

и
 

V-та Национална среща на 

секретарите на общините 
1 - 3 юли 

Подлежи на 

уточняване 

НСОРБ – Актив 

НСОРБ 

Академия за общински 

съветници (2-ро издание) 
9 – 10 юли 

Подлежи на 

уточняване 

НСОРБ – Актив 

НСОРБ 

Проучвателно пътуване за обмен 

на добри практики с унгарски 

общини 

юли 
Подлежи на 

уточняване 
НСОРБ 

Проучвателно пътуване за обмен 

на добри практики с френски 

общини 

юли 
Подлежи на 

уточняване 
НСОРБ 

се
п

т
ем

в
р

и
 IV-та Национална среща на 

експертите по социални 

дейности от общините 

16 – 18 

септември 

Подлежи на 

уточняване 

НСОРБ – Актив 

НСОРБ 

Заседания на Постоянните 

комисии на НСОРБ 
септември 

Подлежи на 

уточняване 
НСОРБ 



 Събитие Дата 
Място на 

провеждане 
Организатор 

Партньорски срещи за 

подготовка на стратегии за 

местно развитие (10 общини, 

избрани по критерии) 

 

септември 

Общините ще 

бъдат избрани 

през м. май 

НСОРБ 

о
к

т
о

м
в

р
и

 

Проучвателно пътуване за обмен 

на добри практики с норвежки 

общини 

октомври 
гр. Осло, 

Норвегия 
НСОРБ 

Заседания на Постоянните 

комисии на НСОРБ 
октомври 

Подлежи на 

уточняване 
НСОРБ 

Партньорски срещи за 

подготовка на стратегии за 

местно развитие (10 общини, 

избрани по критерии) 

октомври 

Общините ще 

бъдат избрани 

през м. май 

НСОРБ 

12 октомври – Ден на 

българската община 
12 октомври София НСОРБ 

ХIV Годишна среща на местните 

власти 

Специализирано изложение 

„Общинско ЕКСПО`2020“ 

19 - 21 октомври к. к. Албена 
НСОРБ 

НСОРБ – Актив 

Национален форум на 

общинските данъчни експерти 
1 – 2 октомври 

Подлежи на 

уточняване 

НСОРБ – Актив 

НСОРБ 

н
о
ем

в
р

и
 XIІ национална среща на 

общинските експерти по 

програми и проекти 

18 – 20 ноември 
Подлежи на 

уточняване 

НСОРБ – Актив 

НСОРБ 

Заседания на Постоянните 

комисии на НСОРБ 
ноември 

Подлежи на 

уточняване 
НСОРБ 

д
ек

ем
в

р
и

 

Обучение „Подготовка на 

общинските бюджети `2021г.” 

Седмицата 7-11 

декември 

Подлежи на 

уточняване 

НСОРБ – Актив 

НСОРБ 

24 години НСОРБ 11 декември София НСОРБ 

 

 

 

 


