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УВАЖАЕМИ ДЕЛЕГАТИ,  

Изминалата 2019 г. беше последната година за общински мандат 2015 – 2019 г. В 

началото й, на последното ни за мандата Общо събрание, Вашите предшественици, 

водени от убедеността си, че трябва да осигурим плавен преход между двата общински 

мандата, ни поставиха за реализация следните основни цели: 

 Продължаване на последователните усилия за устойчиво, справедливо и 

подчинено на ясни правила финансиране на местните власти, чрез формиране 

на изпреварващи, гъвкави и мотивирани предложения за бюджетните 

взаимоотношения на общините с държавата по бюджет 2020;  

 Увеличаване на собствените приходи на общините, чрез прилагане на комплекс 

от мерки, насочени към подобряване на събираемостта; разширяване на 

собствената приходна база чрез споделени с държавата данъци; насърчаване на 

участието на общините като равностойни партньори на бизнеса в привличането 

на инвеститори;  

 Адресиране на предизвикателствата в социалната сфера, чрез подкрепа за 

прилагане на новото социално законодателство и разработване на мерки за 

укрепване на институционалния и кадрови капацитет на общините да предоставят 

социални и здравни услуги; 

 Намиране на решения на широк кръг проблеми в околната среда и водите: 

прехвърляне на собствеността на язовирите, намаляване размера на отчисленията 

за управление на отпадъците, обезпечаване на ресурс за рекултивация на излезли 

от употреба общински депа за отпадъци и др.  



Възложиха ни и апробирането на нови дейности и инициативи, свързани с: 

 Организирането и провеждането на вътрешнообщинска дискусия „Общини BG 

2030“, за развитието на местната демокрация през следващите 10 години;  

 Създаване на европейска платформа за безвъзмездно споделяне на знания, стоки, 

услуги, техника, материали, суровини, оборудване и доброволци и  

 Стартиране на дейностите по изграждане на Национален общински комплекс.  

Паралелно с това, през цялата 2019 г. ключови наши приоритети продължиха да бъдат 

успешното реализиране на общинските европроекти, подпомагане разширяването на 

предоставяните от общините електронни услуги и обезпечаване на множеството нови 

ангажименти по реформата в административните услуги, както и провеждането на два 

вида избори – европейски и местни. 

Това беше последната година на мандат, изпълнен с много предизвикателства. 

Започнахме го с желание и воля да подобрим стандарта на живот в общините, да 

осигурим качествени и достъпни услуги, да подкрепим инициативата и 

предприемчивостта на гражданите. Изминалите 4 години промениха много от 

предварителните ни планове – отново ни се наложи да сменяме приоритетите си, да 

пренасочваме ресурси, да реагираме на промените на национално и европейско ниво. 

Положихме много усилия, за да подобряваме средата за работа на общините, имаме 

своите победи, но и още много работа занапред.  

Като едно от най-важните постижения на изминаващия мандат, което се затвърди и с 

работата ни през 2019 г., отчитаме подобрената макрорамка на общинските финанси. 

Напълно осъзнаваме, че потребностите остават в пъти по-големи от възможностите. Но 

трябва да отчетем, че през последните 4 години държавните трансфери към общините се 

увеличиха с близо 1 млрд. лв., че постигнахме ръст във всички трансфери, че след 

няколко години застой, от 2016 ежегодно имаме ръст в средствата за общинската 

администрация. Може да изглежда незначително, но всеки, който е участвал в преговори 

с централната власт, знае колко е трудно да мотивираш всеки допълнителен лев. Това е 

и основната роля на нашето Сдружение – всекидневно да предлага, настоява и 

убеждава, да изисква и да формулира възможни решения.  

Сериозен аспект в дейността ни през 2019 година беше работа по прилагане в 

общините на националните секторни политики. Не рядко споделяме помежду си, че 

държавата продължава да ни прехвърля нови, финансово неосигурени ангажименти. 

Сдружението също реагира незабавно при подобни опити. Но когато сме убедени, че 

допълнителната ни работа е в интерес на хората, ние в общините не се колебаем да се 

нагърбим с нея. Примерите са много – от включването ни в механизма за издирване и 

връщане на децата в училище, през сериозните ни ангажименти в социалната сфера и 

здравеопазването, до справянето с последствията от африканската чума.  

Разнообразната ни работа по изпълнение на секторните 

политики на държавата през 2019 г. се прояви в още един 

важен аспект от нашата работа - НСОРБ все по-активно 

инициира и настоява за съгласуваност между секторните 

национални политики. Всички ние по места сме свидетели 



на противоречия между нормативни актове, на припокриване на дейности, на 

неефективно използване на финансов ресурс. Макар и бавно, започваме да постигаме 

положителни резултати. Ще продължим да работим в тази посока, защото сме убедени, 

че системите трябва повече да говорят помежду си и това е в интерес на хората. 

На следващите страници са представени по-важните дейности, постигнатите резултати 

и допуснатите слабости в дейността на НСОРБ през 2019 година. 

I. ДЕЙНОСТ НА НСОРБ ПО КЛЮЧОВИ ПОЛИТИКИ ПРЕЗ 2019 Г.:  

1. Общински финанси и приходна политика  

Традиционно, както и през предходните години, основен 

акцент в дейността ни бе бюджетният процес и 

подобряването на финансовата рамка за общинските 

бюджети за 2020 г. Още през м. февруари УС одобри рамката 

с предложенията ни по размера на стандартите за 

делегираните от държавата дейности за 2020 г. На този най-

ранен етап на бюджетната процедура за 2020 г., 

предложихме нарастване на средствата за делегираните 

от държавата дейности с не по-малко от 640 млн. лв., от 

които минимум 100 млн. лв. за въвеждането на нови 

стандарти за асистентска подкрепа. Тези предложения бяха свързани и с осигуряването 

на достойно заплащане на труда във всички бюджетни дейности, обезпечаването на 

нормална издръжка в делегираните от държавата дейности и услуги, както и създаването 

на условия за задържане на квалифицираните ни специалисти.  

Другите ни приоритетни предложения по 

Бюджет 2020 г., бяха насочени към 

осигуряването на повече средства за 

финансиране на общинската пътна и улична 

мрежа. По този параграф настоявахме за ръст на 

целевата субсидия за капиталови разходи с 

минимум 120 млн. лв. Предложихме и адекватен 

ръст на общата изравнителна субсидия – с не по-

малко от 30 млн. лв. и промяна в механизма за 

разпределението й.  

Преди кампанията за местните избори, внесохме в МФ предложения с приоритетните 

направления за увеличение на основните бюджетни взаимоотношения на общинските 

бюджети с централния бюджет през 2020 г.  

Резултатите от тази ни активна работа са положителни – през 2020 г., спрямо 2019 г. 

имаме най-високото увеличение на трансферите за местните дейности – със 7%, при 

ръстове през предходни периоди от по 4-5 %. Не успяхме 

да „прокараме докрай“ в Народното събрание идеята ни за 

преотстъпване на част от постъпленията от ТОЛ таксите. 

Ако това се беше приело нямаше да се налага, както досега, 

ежегодно да търсим недостигащи ни 100 млн. лв. за 

общинската пътна мрежа, които на етап приемане на 



бюджета не ни се предоставят. Усилията за осигуряването на траен приходоизточник, 

който да подкрепи развитието на пътната и уличната мрежа трябва да продължат с нови 

и по-силни аргументи и през настоящия мандат на местните власти.  

По отношение на общата субсидия за делегираните от държавата дейности отчитаме по-

сериозни ръстове – средно с 13% за 2020 г., спрямо предходната. Макар и недостатъчно, 

това ще осигури поне увеличението на работните заплати, в резултат на ръста на 

минималната и незначително такова в обхвата и качеството на предоставяните услуги. 

Като цяло, в делегираните от държавата дейности системата на образованието, която е 

изведена като национален приоритет, вече формира 80 % от ресурса за тези дейности и 

продължава да акумулира и най-съществените ръстове.  

В таблицата са представени основните показатели за бюджетните взаимоотношения на 

общинските бюджети с централния бюджет за изминалия мандат, отчетен е и ръста за 

2020 г. спрямо 2019 г. 

Показатели, в млн. лв. 
ЗДБРБ 

2015 г. 

ЗДБРБ 

2016 г. 

ЗДБРБ 

2017 г. 

ЗДБРБ 

2018 г. 

ЗДБРБ 

2019 г. 

ЗДБРБ 

2020 г. 

Ръст 

2020 г./ 

2019 г. 

Обща субсидия за 

делегираните от 

държавата дейности 

1 877 2 022 2 212 2 550 2 974 3 362 13% 

Общинска 

администрация 
217,2 222,8 248,0 271,4 301,8 313,6 3,9% 

Отбрана и сигурност 29,27 33,80 35,65 37,82 42,65 49,7 16,6% 

Образование 1 433,3 1 561,5 1 713,4 1 988,3 2 349,34 2 690,9 14,5% 

Здравеопазване 110,9 115,2 115,7 141,2 155,1 170,0 9,6% 

Социални услуги 189,8 200,5 211,4 231 260,9 290,3 11,3% 

Култура 84,9 87,6 97,2 109,4 122,9 136,0 10,7% 

Икономически дейности 

и услуги 
1,5 1,5 1,5 1,6 1,8 2,0 15,4% 

Обща изравнителна 

субсидия 
264 269 274 284 294 307 4,4% 

Трансфер за зимно 

поддържане и 

снегопочистване 

23 28,1 30,2 35 38,2 43,2 13,1% 

Целева субсидия за 

капиталови разходи 
131,8 142,1 154,1 164 179,1 199,1 11,2% 

ОБЩО БЮДЖЕТНИ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
2 485,6 2 662,1 2 881,4 3 263,7 3 745,8 4 201,9 12,2% 

При консултациите по Бюджет’2020 успяхме да убедим МФ и да бъде запазен важен 

компонент на формулата за разпределение на общата изравнителна субсидия и да се 

осигури по-голяма публичност за основните компоненти на изравнителния механизъм. 

Това наше искане беше отразено частично, като данните за показателя „размер на 

постоянните данъчни постъпления на един жител за страната към 31 декември 2018 

г.“ (100.48 лв./ж.) бяха включени в Приложението към чл.50 от Закона, а тези за 

относителните тегла на основните 5 компонента - в СБП 2020-2022. По този начин не 



беше допуснато намаление на субсидията за нито една община, спрямо достигнатия 

размер от предходната година.  

В Закона за държавния бюджет за 2020 г. бяха 

отразени и някои други положителни промени, 

като: увеличение с 8 млн. лв. на средствата за 

компенсации в транспорта (при поискани минимум 25 

млн. лв. допълнително) и подобрени условия за 

изчисляване на фискалните показатели за 

ангажименти за разходи по сключени договори от общините за 2019 г. и 2020 г.  

Като съществена и положителна промяна можем да определим и тази по максималния 

размер на основната месечна заплата на изборните длъжности. В началото на 2019 г. 

влязоха в сила изменения в Постановлението за заплатите в бюджетните организации, с 

които се определи нов таван на кметските възнаграждения и се даде възможност, 

съобразно финансовата обезпеченост на отделните общини да бъдат формирани 

различни, по-високи възнаграждения. С предвидените допълнителни средства в 

централния бюджет за обезпечаване възнагражденията и на кметските наместници (26.7 

млн. лв.), общият ръст за 2020 г. на ресурса за заплати в общинската администрация е 

13 % или с 39 млн. лв. повече. За да подкрепим новите общински ръководства, 

непосредствено след провеждането на изборите предоставихме на всички общини 

консултативни материали за подходите за определяне на възнагражденията на изборните 

длъжности и за изготвянето на новите структури на администрацията.  

В частта на данъчните ни правомощия през 2019 г. 

осигурихме оперативна методическа подкрепа и 

комуникация с отговорните държавни органи при 

изпълнението на новите ангажименти на местните 

приходни администрации – да не изискват декларации, 

а да установяват размера на данъка върху недвижимите 

имоти въз основа на информацията от службите по 

вписвания. В резултат от целогодишната работа и обсъждане с данъчните експерти от 

общините вече е факт нова услуга за автоматизиран електронен обмен между 

общините и Агенцията по вписванията.  

За първи път през изминалата година поставихме пред МФ и въпроса с дисбалансите 

по общини между данъчната оценка на недвижимите имоти и реалните им пазарни цени.  

Адекватното финансиране на публичните услуги, предоставяни от общините от 

централния бюджет и от собствените ни приходоизточници и усъвършенстването на 

нормативната уредба в тази насока трябва да продължават да бъдат във фокуса на 

дискусиите и работата ни и през новия мандат. 

2. Предизвикателства в социалната сфера:  



В началото на годината се обнародваха два изцяло нови 

закона в социалната сфера – за хората с увреждания и за 

личната помощ. Те за пореден път вмениха ангажименти на 

общините без ресурсно осигуряване на средства за 

изпълнението им. През годината беше приет и Законът за 

социалните услуги, чието влизане в сила в средата на 2020 

г. ще пренареди изцяло модела на социални услуги в 

България и ще изправи общините пред нови, още по-

големи предизвикателства. 

С много усилия, успяхме да осигурим продължаване предоставянето на услугите 

„Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ до края на 2019 г., а не 

както се планираше – до 1 септември 2019 г. Обезпечаването на тези услуги бе и един от 

основните приоритети при отстояването на предложенията ни и по Бюджет 2020. 

Запазването им и за в бъдеще ще е ключово за реализирането на 

деинституционализацията и реформирането на услугите за възрастните хора.  

На 1 септември, непосредствено преди кампанията за местните избори, общините бяха 

изправени пред предизвикателството да осигурят 

предоставянето и на Механизма за личната помощ 

за хората с най-висока степен на увреждания. За да 

подпомогнем общините, взехме активно участие 

в изготвянето на подзаконовата уредба по 

Механизма и на тристранните споразумения между 

тях, Агенцията за социално подпомагане (АСП) и 

Националния осигурителен институт. 

Организирахме и целеви обучения по 

приложението на новото законодателство, а откритите въпроси на общините 

поставяхме периодично пред Министерството на труда и социалната политика (МТСП) 

и АСП за осигуряване на допълнителна методическа подкрепа. В тази връзка внесохме 

и предложения за изменения и допълнения в Наредбата за включване в механизма, 

които бяха приети и обнародвани през м. декември 2019 г.  

Като активна и резултатна може да се определи комуникацията ни с МТСП и АСП по 

стандартите за делегираните от държавата социални услуги. При ежегодните преговори 

за размерите на стандартите, макар и частично, се отразиха редица от предложенията ни. 

За разлика от 2016 г. и 2017 г., през които се осигуряваше ежегоден ръст на средствата 

за общинските социални услуги с по 5 %, за периода от 2018 г. до сега, нарастването им 

е с 13% за 2019 г. – до 261 млн. лв. и с 12% – за 2020 г. – до 291 млн. лв. Сумарно 

средствата за социални услуги за целия изминал мандат нараснаха с близо 40 на 

сто. Естествено, този ръст не е достатъчен, за да се преодолее най-сериозния дефицит в 

системата – осигуряване на възнаграждения на социалните работници, адекватни на 

отговорностите и квалификацията им, и затова и занапред усилията следва да 

продължават в тази насока.  

Продължи и работата ни по осигуряването на европейска подкрепа за развитието на 

социалната инфраструктура и услугите в общините, основно с подкрепата на 

Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Региони в растеж“. 



Процесът на изграждане, ремонт и обезпечаване функционирането на планираните 

услуги в картите на услугите за деца и за пълнолетни лица, подкрепени от програмите, е 

в ход.  

Традиционно продължихме да участваме активно и в работата на над 52 комитета, 

подкомитети, работни групи и консултативни органи на МТСП и структурите му, с над 

117 общински представители.  

3. Изпълнение на инвестиционните европроекти на общините и подготовка за 

програмен период 2021-2027: 

Поради спецификите на годината, свързани с 

преразпределянето на резерва за изпълнение по 

европрограмите с непостигнати междинни индикатори и 

навлизане в зрялата фаза от реализацията на мащабните 

инвестиционни проекти, дейностите ни бяха ориентирани в 

две основни направления: 

 Привличане на допълнителен ресурс от програмите за 

нови общински проекти и  

 Създаване на нормативни предпоставки за ускоряване реализацията на проектите, 

съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

По първото направление, с активното лобиране на представителите ни в Комитетите за 

наблюдение, които участваха в общо 27 техни заседания, постигнахме следните 

резултати: 

 880 млн. лв. привлечен допълнителен ресурс за общините от Програмите за 

развитие на селските райони и трансгранично сътрудничество и Оперативните 

програми за околна среда, региони в растеж, развитие на човешките ресурси, 

транспорт и храни. Тези допълнителни средства са насочени към: рехабилитация 

на улична мрежа, рекултивация на депа за битови отпадъци, подобряване 

качеството на атмосферния въздух, повишаване безопасността на Софийското 

метро, внедряване на мерки за енергийна ефективност, развитие на 

трансграничния туризъм и съвместна превенция от бедствия, патронажна грижа 

за възрастните и хората с увреждания, субсидирана заетост в социалните услуги, 

интегрирани услуги за деца от уязвими групи, изграждане на капацитет по 

прилагането на Законите за социалните услуги, личната помощ и хората с 

увреждания и гарантиране предоставянето на топъл обяд; 

 Договаряне, респективно стартиране на 

изпълнението на част от проектите, 

подкрепени с допълнителния ресурс. За 

постигането му, екипът на Сдружението, 

с подкрепата на общински евроексперти 

имаше проактивна роля. Осъществихме 

проучвания сред общините за наличието 

на интерес и инвестиционни намерения в 

допълнителните сфери на подкрепа, 



подготвихме и методики и критерии за подбор на проекти и оказвахме постоянна 

подкрепа на Управляващите органи (УО) на отделните програми.  

В сферата на законодателството, реализирахме дейности по: 

 Разширяване на еднократното поемане от републиканския бюджет на наложени 

финансови корекции по проекти и от настоящия програмен период. В Закона за 

държавния бюджет за 2020 година се отразиха дългогодишните ни 

предложения в тази сфера. Въведе се и специална разпоредба за случаите, 

когато преди постъпване на средствата за ДДС от ДФЗ общините са финансирали 

разходи за данъка със собствен ресурс; 

 Участвахме в изменение на Наредбата за плащанията, верификацията и 

сертификацията на разходите по оперативните програми и програмите за 

териториално сътрудничество: С това се намали съществено 

административната тежест и ускори изпълнението на европроектите, като 

отпаднаха разпоредби, свързани с: изисквания към записа на заповед за 

обезпечаване на авансови плащания; проверки за съответствие с правилата 

за възлагане на обществени поръчки при верифицирането на разходите; 

проверки на място и др. 

Въпреки отрицателното ни становище и аргументираното отстояване на позицията 

ни пред ресорната парламентарна комисия, чрез лобистко изменение на Закона за 

управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, 

отпадна разпоредбата, указваща, че общините не заплащат държавни такси при 

оспорване на актове на УО, включително за налагане на финансови корекции. С това 

несъмнено се ограничи достъпа до правосъдие, поради невъзможност особено на общини 

в тежко финансово положение, да заплащат в допълнение към съфинансирането и 

невъзстановимите по програмите разходи, и немалките държавни такси. 

Паралелно с тези дейности обработихме над 50 писмени процедури на Комитетите за 

наблюдение. В подкрепа на общините подготвихме над 300 информационни материала 

за електронния ни бюлетин. 

Изпълнението на общинските европроекти бе част от 

дневния ред на всичките ни национални форуми през 

годината, Общото ни събрание, Закриващото събитие за 

мандат 2015-2019 и Встъпителния форум за мандат 2019-

2023.  

През ноември съвместно с НСОРБ-Актив проведохме единадесетата Национална 

среща на евроекспертите от общините. В събитието за първи път осигурихме и 

участие на представители на Европейската комисия (ЕК).  

По националните програми с европейско финансиране към края на 2019 г. сключените 

от общините договори за БФП са над 2 600 на обща стойност 6.7 млрд. лв. Това 

представлява увеличение с 31% на броя на сключените договори спрямо 2018 г. и ръст 

от 57% на договорените от общините средства. Съфинансирането по договорите е в 

размер на над 1.1 млрд. лв., над 60% от което е по проекти в областта на околната среда.  



По подготовката за програмен период 2021-2027 година:  

 Подготвихме и УС на НСОРБ прие политическа позиция по предложенията на 

ЕК по Многогодишната финансова рамка на ЕС за новия програмен период;  

 Активно участвахме в разработването на 

нормативната уредба, регламентираща 

стратегическите документи за управление на 

средствата от Европейските фондове за периода 

2021-2027. Включихме се и в дебатите по 

подготовката на Националната стратегия за 

развитие България 2030, както и в тези по 

въвеждането на нов териториален подход за 

усвояване на бъдещите фондове; 

 Осигурихме и обезпечаваме участието на 35 представители на общини и от 

екипа на Сдружението в 15 Тематични работни групи по подготовката на 

програмите с европейско финансиране за следващия програмен период. За първи 

път от участието ни в подготовката на нов програмен период, проведохме и 

обучение на представителите ни в групите и въведохме механизъм за 

постоянна координация и обмен на информация по ангажирането ни в 

изготвянето на бъдещите европрограми. Представителите ни взеха участие в 

общо 10 заседания на групите по подготовката на бъдещите европрограми, 

включително и на територията на съседни държави; 

 Чрез проучвания сред общините, подкрепихме изготвянето на бъдещите 

програми за храни и развитие на регионите. По програмите за трансгранично 

сътрудничество осъществихме и проучване за стратегически общински проекти и 

предоставихме на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството (МРРБ) 129 проектни идеи на обща стойност 221 млн. евро. 

Общинска проектна идея доразвихме допълнително с министерството в 

стратегически проект за веломаршрут за всички общини по поречието на река 

Дунав за реализация по бъдещата Програма за трансгранично сътрудничество 

Румъния-България 2021-2027; 

 Инициирахме и организирахме участието на общински изборни представители в 

редица събития и форуми на високо управленско ниво по бъдещите 

европрограми. Проведохме и множество работни срещи, както в ръководен, така 

и в експертен формат, с ресорния вицепремиер, отговорните за подготовката на 

бъдещите програми ведомства, включително с избрани от тях външни 

разработчици на анализи за идентифициране и насочване на предстоящата 

подкрепа от еврофондовете. Съвместно с ЕК организирахме участието на 

ръководни представители и експерти от големите общини в международен 

семинар в Хърватска по подготовка за реализацията и изпълнението на 

Интегрирани териториални инвестиции през програмен период 2021– 2027 г.; 

 Включихме се и в създаването и активно участваме в действащия партньорски 

механизъм за обмен на информация и подготовка на националната позиция по 

бъдещето на Кохезионната политика.  



4. Предоговаряне на ангажименти в областта на околната среда и водите:  

4.1. Прехвърляне собствеността на язовирите: 

Промените в Закона за водите (ЗВ) от 2018 г., 

приети по инициатива и с основното ни съдействие, 

са насочени към решаването на два основни 

проблема за общините при поддържането на 

язовирите – класифицирането им, съответно 

облекчаване на изискванията за поддържане на 

малките и с ниска степен на опасност, както и 

прехвърляне на държавата на язовири, които 

общините нямат възможност да поддържат. 

Впоследствие се появиха обструкции от някои министерства, които практически 

блокираха процеса по прехвърлянето. Наложи се във взаимодействие с Министерство на 

икономиката (МИ) да изготвим в спешен порядък ново изменение в ЗВ, което да позволи 

извършване на процедурите по прехвърляне. Отново по наша инициатива, 

законопроектът беше внесен и приет от НС през м. юли. В новите законови изменения 

заложихме стриктни норми по процедурата за прехвърлянето. Независимо от ясните и 

категорични регламенти, процесът по прехвърлянето върви доста трудно към края на 

2019 г. Освен това има много голям брой откази от страна на областните управители в 

някои области да приемат собствеността на язовирите. Поради това осъществихме срещи 

с ръководството на МИ, с областни управители и с новосъздаденото Държавно 

предприятие за управление и стопанисване на язовирите. Оказва се, че има проблеми от 

обективен характер – непълноти в общинските актове за собственост на язовирите, както 

и несъответствия с кадастралните карти. Има и такива от субективен характер – 

неразбиране и неяснота при областните управители как да процедират при различни 

конкретни казуси, напр. отдадени под наем язовири, неотразяване на някои съоръжения 

в кадастъра и др. За да се адресира проблема преговаряме с МИ подготовката на 

консултативен материал за областните управители и общините, в който ще бъдат 

дадени препоръки как да се процедира при някои от често срещани казуси. 

4.2. Отчисления по ЗУО: 

През 2019 г. проведохме неколкократни срещи с ръководството на Министерството на 

околната среда и водите за преразглеждате на отчисленията по чл. 64, ал. 1 от Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО). Категорично отстоявахме позицията, че заложеното 

двукратно увеличение на отчисленията за 2020 г. е неприемливо, защото ще доведе до 

напрежение в общинските бюджети и до многократно повишаване на такса „Битови 

отпадъци“ за гражданите и бизнеса. 

В резултат на положените усилия, постигнахме 

договореност за определянето на по-ниски и 

балансирани размери на отчисления за 

следващите 3 години, както следва: за 2020 г. - 69 

лв./т. (вместо досегашните 95 лв./т.); за 2021 г. – 82 

лв./т. (вместо 95 лв./т.) и за 2022 г. – 95 лв./т. По този 

начин се създаде възможност да се направи 

необходимия преход към въвеждането в 



експлоатация на изграждащите се общински инсталации за третиране и компостиране на 

биоотпадъци и за сепариране на битовите отпадъци.  

5. Административни услуги и електронно управление:  

Общините направиха и голяма крачка напред към реализирането на Стратегията за 

електронното управление. Това стана възможно в резултат на: 

 Свързването на информационните системи на общините в Единната среда за 

обмен на е-съобщения и е-документи (ЕСОЕД). За първи път информационните 

системи на администрациите в режим на оперативна съвместимост започнаха 

реално да извършват директен обмен на документи, като електронният обмен 

на такива между администрациите стана и задължителен; 

 Предоставянето на регистрови услуги през платформата RegiX от над 60 

регистъра на различни администрации за 

нуждите на административното обслужване. 

По този начин част от документите, които се 

изискваха от заявител на услуга, се 

осигуряват по служебен път. Паралелно 

започна и внедряването на вътрешните 

административни услуги, при които по 

служебен път се получават данни и документи, свързани с административните 

услуги, които не се съхраняват в регистри. С това реално се намали 

административната тежест и улесни достъпа на гражданите и бизнеса до 

административни услуги; 

 Свързването на общините към Средата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) 

създаде възможност за електронен обмен на документи с гражданите и 

юридически лица, които не са свързани в ЕСОЕД. Интегрирането на системите на 

общините със ССЕВ позволи предоставянето на електронни административни 

услуги през Единния портал за електронни услуги (ЕПЕУ). Към днешна дата 29 

общини предоставят през ЕПЕУ 142 вида услуги, групирани в 12 тематични 

раздела. За изминалата година заявените към общините услуги възлизат на около 

1 100. 

Преходът от локално затворени системи в рамките на една администрация, към обща 

интеграция на информационните системи и регистри, изискваше сериозни усилия по 

повишаване експертизата на общинските служители и осигуряване на финансови 

ресурси. По време на сложната трансформация, НСОРБ подкрепяше общините по 

различни начини, чрез Постоянната си комисия за администрация и е-управление, 

периодични тематични срещи със секретарите и ИТ специалистите, дискусионни форуми 

и работни формати с представители на ДА „Електронно управление” (ДАЕУ), АМС, 

създателите на ползваните от общините системи и други институции. 



Паралелно с работата по надграждането на ползваните 

от общините информационни системи и тяхната 

интеграция с разработените от ДАЕУ специализирани 

хоризонтални системи и платформи, протичаше и 

процесът на промяна на законодателството, за 

преминаване на администрацията от работа с хартиени 

документи на изцяло електронен документооборот. В 

този процес, който все още не е напълно приключил, 

ключово бе участието на експерти от общините, 

организирани от Сдружението при обсъждането на проекта на РМС №704, свързано с 

трансформацията на модела на административното обслужване и на предложенията за 

изменения и допълнения на АПК и на още 135 закона. Благодарение на професионално 

аргументираните позиции на общинските представители не се приеха предложения, 

които биха оказали отрицателен ефект при предоставянето на административните 

услуги.  

След възникване на задължението за администрациите да планират и публикуват в 

Портала за отворени данни (ПОД) в отворен формат информационните масиви и 

ресурси, които поддържат, проведохме обучения за общински експерти. Сдружението 

вземаше и активно участие при предварителното обсъждане на списъците с данните, 

които общините следва задължително да попълват в ПОД. В резултат на това не се 

допусна включване на данни, на които общините не са първостепенен 

администратор. 

Понастоящем е в ход пълна пререгистрация на достъпа до ИС „Единство 2” на всички 

длъжностни лица от общините, извършващи нотариални заверки. Организацията на 

този процес изцяло е поета от НСОРБ. 

С промени и допълнения в Закона за държавния служител, от октомври следваше да 

влезе в сила провеждането на централизиран конкурс при подбора на държавни 

служители. Изискващото се за това законодателство се прие с два месеца закъснение и 

то след местните избори, като създаде проблеми в нормалното протичане на процеса. 

Предстоят поредни нормативни промени в тази насока. Нестабилността на 

нормотворчеството сериозно затруднява нормалната работа на администрациите. 

Промени имаше и в нормативните документи, свързани със заплатите на служителите в 

държавната администрация и с условията и реда за оценяването им. След приемането им, 

Сдружението съвместно с НСОРБ – Актив организира поредица от обучения за 

общините, включително за обсъждане на конкретни казуси от практиката. 

6. Избори за Европейски парламент и местни избори ‘2019. Преброяване на 

населението през 2021 г.: 

Подготовката по изпълнение на ангажиментите ни по провеждането на двата вида избори 

и преброяването, стартирахме съвместно с Централната избирателна комисия (ЦИК) и 

Националния статистически институт (НСИ) още през октомври 2018 година. 



Предложения на общините по Концепцията на 

законопроекта и по самия проект на Закон за преброяване 

на населението и жилищният фонд, депозирахме пред 

НСИ. Приеха се част от тях, пряко свързани с улесняване 

работата на общинските избирателни комисии и 

преброителите. За пръв път и в Централната комисия 

по преброяването НСОРБ ще има заместник-

председател, изпълнителния директор на Сдружението.  

За разрешаване на проблемите по организирането и логистиката по произвеждането на 

изборите, свързани с недостатъчните средства за организационно-техническа 

подготовка, налагащи дофинансиране и подмянва на амортизираните 12 300 броя 

копирни машини, общо 8 пъти използвани при произвеждането на различни избори, 

сигнализирахме Администрацията на Министерския съвет (АМС) и министъра на 

финансите. Като резултат, средствата за логистично осигуряване на изборния процес 

бяха значително увеличени.  

В средата на годината, съвместно с ЦИК организирахме национален форум – кръгла 

маса, за анализ на изборите за членове на Европейския парламент. В събитието се 

включиха над 210 участника, които дискутираха и ангажиментите и отговорностите на 

общините по организационно-техническата подготовка на предстоящите местни избори.  

Проблем, за който алармирахме и бе намерено своевременно решение, бе свързан с 

населените места под 350 жители, които са кметства и не могат да избират кметове. През 

м. септември сезирахме парламентарната комисия по местно самоуправление за 

законова празнота по назначаването на кметски наместници в кметствата, в които не се 

произвеждат избори. По настояване на НСОРБ, народни представители спешно 

внесоха съответен законопроект за изменение на Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), който беше приет до края на същия месец. С 

промяната в ЗМСМА в населените места, които не са административен център на 

кметства, кметът на общината може да назначи за срока на мандата кметски наместници 

в съответствие с утвърдената численост и структура на общинската администрация.  

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ: 

1. Изменения в ЗМСМА, ЗМДТ и ЗОДОВ: 

През годината бяха внесени 3 законопроекта за изменение на 

ЗМСМА. През м. февруари Министерският съвет внесе, под 

натиск на кметове на кметства, проект за изменение, 

предвиждащ задължително определяне на бюджети на 

кметствата в рамките на общинския бюджет, както и санкции за 

кметовете на общини при неизпълнението им. Възразихме 

срещу законопроекта поради нарушаването на 

самостоятелността на общината при взимане на решения от местно значение. В резултат 

на становището ни, след първото разглеждане на законопроекта в парламентарните 

комисии, няма по-нататъшно развитие.  

През м. юли група народни представители депозираха изменения за задължително 

регламентиране на приемен ден на кмета на общината и санкции при забавяне 



изпълнението на редица вътрешни за общината процеси, както и определянето на 

председателя на общинския съвет като съставител на актове за административни 

нарушения на кмета на общината. Изразихме категорично несъгласие по 

предложенията, които нарушават баланса между двата органа на местната власт и 

ненужно регламентират вътрешно общински технологични процеси, като 

законопроектът беше отхвърлен на първо четене в парламентарните комисии. 

Внесеният през 2018 г. по наша инициатива законопроект 

за изменение на ЗМСМА, предвиждащ предоставяне правна 

възможност на общините за реален контрол по спазването на 

местната нормативна уредба и на движението в населените 

места чрез видеонаблюдение, след продължително забавяне, 

беше приет на първо обсъждане през м. септември. 

Възползвахме се от това забавяне и междувременно разработихме, във взаимодействие 

с МВР, обширен проект за изменение на Закона за движение по пътищата (ЗДвП), 

който детайлно регламентира правомощията на общините по контрола с 

видеонаблюдение на движението в населените места, като приходите от глоби постъпват 

в общинските бюджети. По наша инициатива изготвените законови текстове бяха 

внесени от народни представители към ЗИД-а на ЗМСМА.  

Част от приетите в края на 2018 г. изменения в Закона за местните данъци и такси 

(ЗМДТ), въпреки трудностите които изтъкнахме че ще възникнат, определиха по-високи 

ставки на данъка върху жилищните имоти в курортите. През м. април Конституционният 

съд определи тези норми за противоконституционни. С това се породиха сериозни 

проблеми за общините, които вече бяха определили данъчните задължения с новите 

ставки, а немалко задължени лица бяха платили данъци. По искане от общините 

инициирахме внасянето на изменения още през същия месец, с които да се уреди 

конфликтната ситуация. 

При измененията в ЗМДТ от края на 2019 г. предложихме да се разшири обхвата на 

облаганите с данък специални моторни превозни средства, като към тях се включат и 

селскостопанските машини и други МПС. Предложението ни не беше прието, но ще 

продължим да търсим законодателни решения относно необлаганите към момента 

МПС, които сериозно увреждат общинската пътна инфраструктура. 

Внесените през 2019 г. няколко законопроекта за изменение на Закона за отговорността 

на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), предвиждаха неблагоприятни за 

общините промени. Чрез активно отстояване на общинската позиция, успяхме да 

постигнем благоприятни промени във внесените текстове 

относно отговорността на общините за вреди при отменени 

подзаконови нормативни актове.  

2. Взаимодействие с Народното събрание: 

Въз основа на взаимодействието ни с 44-то Народно събрание 

осигурихме участие на председателя на Парламента във 

Встъпителния форум за общински мандат 2019-2023, а в 

Заключителната конференция за мандат 2015-2019 на заместник-председател.  



Активно е участието на представители на Сдружението при обсъждането на 

законопроекти, касаещи дейността на местните власти. Същевременно успяхме и да 

утвърдим позицията си на инициатор на законодателни промени – примери за това 

са инициативите ни за споменатите изменения в ЗМСМА, в ЗВ, в ЗМДТ и др. Становища 

през годината депозирахме по над 30 законопроекта, над 35 са участията ни в 

заседания на комисии и в работни групи на Народното събрание. 

III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ПО СЕКТОРНИ 

ПОЛИТИКИ: 

1. Регионална политика и устройство на 

територията: 

2019 година бе динамична по отношение на законодателни 

промени в сферата на устройството на територията и 

регионалното развитие. В Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) бяха направени редица промени, целящи 

намаляване на административната тежест за гражданите и 

бизнеса, като една от най-важните е въвеждането на служебно 

съгласуване на 

заданията, на предложенията за 

изменение на ПУП и на проектите на 

устройствени планове и техни изменения с 

експлоатационните дружества и 

допълнителен нов ред за издаване на визи за 

проектиране. Приети бяха предложения на 

НСОРБ по измененията на ЗУТ, 

касаещи определянето на реално 

изпълними срокове от страна на общинските администрации при извършването на тези 

законови регламенти. 

По предложение на НСОРБ бе инициирана промяна в Наредба №1 от 2009 г. за 

условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. В резултат, от 

м. октомври са в сила нови разпоредби, касаещи общините като стопани на площадки за 

игра. С новите изменения съществуващите площадки за игра, които не са приведени в 

съответствие с изискванията на наредбата до края на 2018 г., трябва да бъдат включени 

в планове за контрол и поддържане, с необходимите за това мерки, финансови средства, 

срокове за изпълнение, както и в общинските програми за закрила на детето. Създаде се 

и изключение за площадките за игра, разположени в пешеходни зони, в т.ч. площадни 

пространства с ниска интензивност на пешеходното и велосипедното движение, огради 

да се предвиждат по преценка на стопанина, в зависимост от конкретните условия и 

възможните рискове за безопасно ползване на площадката. Също така по наше 

предложение отпада задължението за постоянен контрол, а 

нормативно изискваният период на периодичните проверки на 

площадките за игра се увеличи от 3 на до 5 месеца. 

По наша инициатива бе направено и изменение в Тарифа 

№14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и 

областните управители. С промени в Тарифата се въведе 



регламент, съгласно който общините със сключени споразумения с АГКК за съвместно 

обслужване на потребители на кадастрални услуги могат да събират в приход на 

бюджетите си разликата между таксите за документ на хартиен носител и за електронен 

документ за тези услуги. След наше искане получихме и подробни указания от МФ за 

начина на определяне и отчитане на постъпленията от тези услуги. 

С АГКК постигнахме и договореност при подадено искане от кмет на община със 

сключено споразумение с Агенцията, актуалната информация от кадастралната карта на 

населените места в цифров вид да бъде предоставяна безвъзмездно до два пъти годишно. 

Екипът на Сдружението проведе проучване относно удовлетвореността на живеещите 

в санирани по НПЕЕМЖС блокове на територията на цялата страна и нагласите на 

собствениците с депозирани в ББР проекти за бъдещето на програмата. Представихме 

обобщените резултати от проучването пред заместник-министър председателя, 

министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите, с 

настояване за приоритетно осигуряване на финансов ресурс за 2 500-те сгради, които са 

с депозирани договори в ББР при условията на 100% безвъзмездно финансиране. В 

рамките на Встъпителния форум на местните власти за мандат 2019 – 2023 г., ни бе 

предоставена информация, че в процес на обсъждане са механизми за продължаване 

на програмата, в това число и вариант за съфинансиране. 

През м. април в НС беше внесен ЗИД на Закон за гражданската регистрация, касаещ 

забрана при издаването на документи за гражданско състояние да се изисква 

предоставянето на лични данни, които са съществували в ЕСГРАОН, но са били 

заличени, както и служебно заличаване на имената на български граждани, наложени по 

време на „възродителния процес“. В резултат на отрицателното ни становище, 

законопроектът не беше приет. 

През ноември за обществено обсъждане беше представен проект на ЗИД на Закона за 

регионалното развитие (ЗРР). По-важните изменения, касаещи общините са: замяната 

на районите със статистически зони, статистически райони и статистически области; 

намаляване броя на стратегическите документи, промяна в структурата на регионалните 

съвети за развитие и разширяване обхвата на правомощията им; отмяна на интегрираните 

планове за градско възстановяване и развитие и трансформиране на „общинския план за 

развитие“ в „план за интегрирано развитие на община“. НСОРБ депозира принципни 

коментари и предложения по закона. В средата на декември проекта на ЗИД на ЗРР бе 

одобрен от Министерския съвет и внесен в Народното събрание. 

2. Образование: 

Традиционно доброто ни взаимодействие с Министерството на 

образованието и науката (МОН) продължи и през 2019 г. 

Основните усилия бяха насочени към дейностите по Механизма 

за обхват на децата в задължителна предучилищна и 

училищна възраст, в които общините имат ключова роля. 

Съвместно беше подготвен и един от най-важните за общините 

държавни образователни стандарти – за физическата среда и 

библиотечно-информационното осигуряване на детските градини 

и училищата. Вследствие постоянният ни натиск, бяха осигурени допълнителни 



средства за закупуване на над 120 нови училищни автобуси, за повишаване размера на 

разходите за транспорт на децата и учениците, за извънучилищни дейности.  

Сдружението продължи да инициира дискусии за подобряване взаимодействието 

между институциите на местно ниво. След проведените форуми за по-добра 

съгласуваност между образователните и социалните политики, за пръв път беше 

проведена работна среща на представители на общините, министъра на образованието и 

науката и началниците на регионалните управления на образованието. По повод 

постъпили сигнали от общини, съвместно с МОН разработихме указания за 

процедурите за използване на сгради на закрити училища. Обсъжданията на експертно 

ниво показаха, че основните проблеми възникват от регламенти на ЗУТ, за чиято 

промяна НСОРБ подготви и конкретно предложение.  

На оперативно ниво комуникацията с ръководството и експерти на МОН беше почти 

всекидневна – основни теми в обсъжданията бяха предложенията за размера на 

финансовите стандарти за 2020 г., обхвата и условията за участие в Националните 

програми за развитие на образованието, актуални въпроси по изпълнение на ОП „Наука 

и образование за интелигентен растеж“, текущо поставяни от общините въпроси. Може 

да се твърди, че изграденото ефективно взаимодействие и създадените контакти 

между експертите на МОН и НСОРБ позволяват адекватна реакция и съдействие за 

разрешаване на всеки поставен от общините проблем 

в сферата на общинското образование. 

За в бъдеще дейността ни в сферата ще е 

съсредоточена върху няколко приоритета, 

свързани с: 

 Въвеждането на задължителна предучилищна 

подготовка на децата на 4-годишна възраст и 

преминаване към едносменен режим на 

обучение; 

 Продължаването на диалога, по-добра съгласуваност и взаимодействие на местно 

ниво при реализирането на политиките в сферата на образованието, 

здравеопазването и социалните дейности; 

 Разширяването на възможностите за влияние на общините върху управлението на 

училищните бюджети и собствеността на училищата; 

 Повишаването обхвата и ефективното включване в образователния процес на 

децата и учениците от маргинализирани групи. 

 

 

3. Здравеопазване, грижи за децата и възрастните хора и инфекциозни болести 

с ендемичен характер:  

Със сериозното лобиране на НСОРБ и множество проведени 

срещи на различни управленски нива, бе постигнато общо 

увеличение на средствата за общинските болници през 2019 г. 

в размер на 28 млн. лева, предназначени за 71 лечебни заведения 

в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната. С това 

беше осигурен, макар и минимален ръст и на заплащането на 

персонала. 

Във фокуса ни през годината бяха и измененията в основните здравни закони и 

отражението им върху общинските болници и финансирането им. Поставихме пред МЗ 



проблема с липсата на аптеки в голяма 

част от малките населени места. Търсихме 

решения за привличане и задържане на 

медицински специалисти в лечебните 

заведения, в детските ясли и училищата. 

Не подминахме и темите, свързани с 

ролята и развитието на здравните 

медиатори и функционирането на 

Общинските центрове за наркотични 

вещества.  

През м. октомври внесохме в Народното събрание становища по два законопроекта, 

свързани с възрастните хора, подготвени от народни представители. Не приехме 

предложени разпоредби, с които необосновано се прехвърлят на общините разходи и 

ангажименти, без ясен механизъм за тяхното адекватно и достатъчно финансиране. 

НСОРБ се включи активно и в работата на Националния кризисен щаб по 

овладяване на епидемията от африканска чума по свинете. Чрез информационните 

ни средства допринесохме за изпълнението на непопулярните мерки за превенция в 

личните стопанства и за обезвреждане на отпадните продукти на общински терени. 

Участвахме и в подготовката на необходими изменения в Закона за 

ветеринарномедицинската дейност и в Наредбата за изискванията към 

животновъдните обекти, свързани с въвеждане на мерки за био-сигурност и регистрация 

на лични стопанства и животни. Открит остана единствено въпросът за финансиране и 

модернизиране на системата за обезвреждане на животински трупове и отпадни 

продукти.  

4. Обществен транспорт и пътна безопасност: 

По Закона за автомобилните превози излязохме с конкретни предложения за 

нормативно регламентиране осигуряването на финансови компенсации и субсидии от 

държавния бюджет на извършени от превозвачите транспортни услуги и определянето 

на общи правила за извършване на субсидиран обществен превоз на пътници от 

обезлюдяващите се населени места в общините, както и други касаещи правомощия на 

общините по управление на транспортните услуги. В момента тече обществено 

обсъждане на проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните 

превози, като предстои проследяване отразяването на предложенията ни. 

Предложихме и на ресорната комисия в НС допълнение на ЗДвП. То цели да даде 

възможност на общините да продължават да извършват специализирани превози на 

деца и ученици със закупени от тях за целта МПС от категория М1.  

Чрез участието ни в Държавно-обществената комисия по проблемите на безопасността 

на движението по пътищата (ДКППБДП), по наша инициатива в РМС 16 от м. януари 

за повишаване безопасността на движението, беше включена мярка, касаеща дейността 

на общините. Тя предвижда създаване на законова възможност за осъществяване 

контрол на движението в границите на населените места чрез системи за 

видеонаблюдение. За изпълнение на мярката беше сформирана съвместна работна група 

с МВР и МРРБ, която до м. юни изготви проект за изменение на ЗДвП. Той регламентира 



детайлно правомощията на общините за пътен контрол, взаимодействието с МВР при 

осъществяване на административно-наказателната дейност, постъпване на приходите от 

глоби в общинските бюджети. Този законопроект беше внесен като предложение за 

изменението на ЗМСМА от м. септември.  

През м. юли изготвихме и предложение до министъра на финансите за промяна в 

Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални 

устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за 

управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен 

магазин. Предложението предвижда въвеждане в Наредбата на облекчен режим на 

фискализация на паркинг автоматите за продажби на услуги, вкл. и за такива без 

електрическо захранване. В момента то е в процес на обществено обсъждане и предстои 

да бъде прието от Министерски съвет. 

5. Поземлени отношения и опазване на земеделските земи: 

НСОРБ се включи активно в работните групи по 

подготовка на единен Закон за земеделските земи 

(ЗЗЗ), уреждащ по съвременен начин поземлените 

отношения чрез систематизиране на материята и 

въвеждане на нови норми, отразяващи актуалната 

обществено-икономическа ситуация в страната. В 

процеса на работа бяха възприети редица наши 

предложения за усъвършенстване на механизмите за 

отдаване под наем на общинските земи, извършването на замени, осъвременяване на 

разпоредбите, засягащи опазването на селскостопанското имущество и др. Приемането 

на закона междувременно бе блокирано заради проблемите със закупуването на земя от 

чужденци.  

По основният за общините въпрос – разпореждането със земите от т.нар. 

„остатъчен“ поземлен фонд – получихме уверения от ръководството на МЗХГ, че във 

финалния вариант на ЗЗЗ или чрез изменения в ЗСПЗЗ ще се реализира отдавна поетия 

пред нас ангажимент този фонд да се ползва за изпълнение на проекти по уедряване на 

земеделските земи и на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ, за 

създаване на нови или разширяване на границите на съществуващи урбанизирани 

територии, както и за реализиране на приоритетни инвестиционни проекти, свързани с 

местното социално-икономическо развитие.  

6. Туризъм и култура: 

Доброто взаимодействие между НСОРБ и Министерството на 

туризма през 2019 г. доведе до добри резултати за дейността на 

общините в сферата на туризма. Включихме се активно при 

разработването на функционалностите на Единната система за 

туристическа информация (ЕСТИ), като министерството ни 

осигури пряк диалог с изпълнителите на обществената поръчка. В 

резултат на това, в ЕСТИ са отразени всички наши 

предложения, насочени към: 



 Възможност за ефективен контрол за коректното отчитане на нощувките от 

страна на хотелиерите; 

 Въвеждане на модул, предназначен за директно определяне на задълженията за 

туристическия данък от местата за настаняване; 

 Възможност за планиране и управление на местните политики, чрез достъп на 

общините до съответните агрегирани данни за туристите. 

Впоследствие, модулът за определяне на данъчното задължение стана основа за 

въвеждане на съответните норми в ЗМДТ за определяне размера на туристическия данък. 

Пак по инициатива на НСОРБ, след финализирането на ЕСТИ, министерството проведе 

6 регионални обучения за общините по използването на системата. 

В допълнение, във внесения през октомври в НС 

проект за изменение на Закона за туризма, 

министерството включи по наше предложение 

важни текстове за осигуряване възможност за 

ефективен контрол от страна на общините по 

отчитане на нощувките.  

Взаимодействието ни с Министерството на 

културата (МК) беше свързано основно с 

прилагането на Закона за авторското право и 

сродните му права. След измененията му от началото на 2019 г. влязоха в сила норми, 

възлагащи нови отговорности на общините за контрол по спазването на авторските 

права, въпреки отрицателното ни становище. В средата на годината предложихме на 

министъра на културата преразглеждане и отменяне на тези напълно несвойствени 

отговорности за местната власт. За съжаление получихме отново отрицателен отговор. 

Впоследствие проведохме работна среща по прилагането на Закона с представители на 

МК и на организации за колективно управление на авторски права. Изготвихме и 

разпространихме консултативен материал до общините по изпълнение на 

отговорностите им произтичащи от Закона. 

7. Околна среда 

През 2019 г. политиките в сферата на околната среда бяха 

концентрирани върху подобряване качеството на 

атмосферния въздух. В резултат на многогодишните ни 

предложения, МОСВ финализира разработването на Наредба 

за качество на твърдите горива, използвани за битово 

отопление. С нея за първи път ще бъдат въведени изисквания 

за качеството на твърдите горива (въглища и брикети), 

използвани за битово отопление от населението, което е 

основна причина за наднорменото замърсяване на 

атмосферния въздух с фини прахови частици (ФПЧ) и серен диоксид през зимния 

период. Въвеждат се изисквания за пакетиране и етикетиране на този вид горива, както 

и условия и ред за оценяване на съответствието с изискванията за качество от лицата, 

които пускат на пазара твърди горива.  



По наше настояване в Закона за чистотата на атмосферния въздух беше включена 

разпоредба за изготвяне на Наредба за изискванията и контрола върху дървесината, 

която се използва за битово отопление. По този начин отново за първи път нормативно 

ще се определят абсолютна влажност и сроковете за съхранение на дървесината преди 

нейното изгаряне. Контролът по изпълнението на Наредбата ще се осъществява от кмета 

на общината, от регионалната инспекция по околната среда и водите, както и от лицата, 

имащи правомощия по Закона за горите да извършват проверки на издадените превозни 

билети.  

8.  Правосъдие и антикорупция:  

В началото на 2019 г. към Министерския съвет беше формирана междуведомствена 

работна група с участието на всички министерства, ВСС, прокуратурата, ДАНС, КС, 

административни съдилища, за подготовка на изменения в Закона за административните 

нарушения и наказания. В дейността й нашите представители положиха настоятелни 

усилия за решаване на дългогодишния проблем с претрупванията на общините и 

кметствата с искания за връчване на призовки, съдебни книжа и на книжа по 

административно-наказателни и данъчни производства. С цел аргументиране на 

позицията ни извършихме анкетно проучване сред общините. Резултатите показаха, 

че натоварванията за общините са неравномерно разпределени по области, но в голяма 

част от случаите данните за такива искания за връчване са фрапиращи. На тези основания 

изготвихме наше предложение до ръководството на междуведомствената комисия със 

законодателни текстове за решаване на проблема. При последващо обсъждане на 

предложението ни, което не беше прието, имаше най-сериозни обструкции от 

многобройните представители на съдебната власт. Независимо от това, ще се стремим 

към реализирането му след внасянето на законопроекта в НС. 

През м. май предложихме на ВСС и министъра на правосъдието създаването на 

съвместна работна група със задача изготвяне на проект за изменение и допълнение на 

относимите нормативни актове за въвеждане на правен механизъм за компенсиране 

разходите на общините по връчване на призовки, съобщения и съдебни книжа. Въпреки 

положителните отговори от страна на адресатите, до момента работна група не е 

сформирана. 

По Закона за мерките срещу изпирането на пари, през м. март предложихме на ДАНС 

ясно обозначаване в националната оценка на риска, че общините се отнасят към сектор 

с ниска степен на риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм поради 

качеството им на бюджетни предприятия. Предстои ДАНС да издаде националната 

оценка на риска. 

Участвахме в работна група за разработване на 

проект на методология в изпълнение на 

разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от Наредбата за 

организацията и реда за извършване на проверка на 

декларациите и за установяване конфликт на 

интереси (НОРИПДУКИ), където е разписана една 

от хипотезите за проверка на декларациите на лицата по §2 от ЗПКОНПИ, а именно при 

установен завишен корупционен риск за звената в държавната и общинската 



администрация и за длъжностите на лицата по чл. 1, ал. 2, т. 2 и 3 от НОРИПДУКИ. 

Очаква се КПКОНПИ да приеме с решение методологията. 

IV. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ НА НСОРБ В ПОДКРЕПА НА 

ОБЩИНИТЕ  

1. Дейност на представителите на НСОРБ 

С промените в Закона за нормативните актове от 2016 г. ролята на НСОРБ като единствен 

законен представител на общините нарасна още повече. Чрез промяната в чл. 27, ал.1 от 

ЗНА вече всички централни органи са задължени да консултират с НСОРБ своите 

предложения за промени в законовата и подзаконовата нормативна уредба, когато те 

касаят общините.  

Така през 2019 г. трайната тенденция за ежегодното увеличаване на представителството 

на НСОРБ в междуинституционални органи и работни групи се затвърди. В края й 

Сдружението има участие в общо 261 междуведомствени органи – консултативни 

съвети, комитети за наблюдение, комисии, работни групи и др. В дейността им участват 

над 550 представители от близо 200 общини. С голям брой активни представители са 

общините: Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Лом, Севлиево, Столична 

община и др. През годината представителите ни взеха участие в над 180 

междуинституционални заседания за подготовка на изменения и допълнения в 

нормативната уредба и в над 120 работни срещи по проблемни теми и въпроси, както 

на политическо така и на експертно ниво.  

Представителите ни успяха да подпомогнат със съществени експертни бележи и 

предложения дейността на работните органи и постигнаха положителни резултати в 

сферата на социалните дейности, здравеопазването, устройството на територията, 

културното наследство и др. Важни политически, икономически, финансови и други 

решения бяха взети в координационните и 

консултативни съвети по концесиите, водите, 

въпросите на социалното включване, в 

Националните съвети за хората с увреждания, 

етнически и интеграционни въпроси, както и в 

държавните комисии за възстановяване и 

подпомагане, безопасност на движението по 

пътищата и др.  

НСОРБ защитава интересите на общините чрез 

своите представители във всички ресорни 

министерства, агенции и комисии, по теми, пряко засягащи местното самоуправление и 

се нуждае от експертната и политическа подкрепа на общините не само в големите 

„сражения“, но и в ежедневните „битки“ при отстояване на интересите на местното 

самоуправление. Равносметката показва, че много често в стремежа да се осигури защита 

за всички общини, се натоварват експертно, а понякога и финансово само отделни 

общини. Поради тази причина, в процес на подготовка и приемане от Управителния 

съвет са промени в „Правилата за изпълнение на дейностите по представителство 

на НСОРБ“, които да регламентират и финансовото обезпечаване на дейността на 

общинските представители в различните органи от името на Сдружението. 



2. Дискусия „BG ОБЩИНИ 2030“: 

По инициативата 

през април в гр. 

Пловдив и в гр. 

Велико Търново се 

проведоха две 

общински дискусии 

за бъдещето на 

местното самоупра-

вление с участието на над 100 представители от 82 общини от регионите на Южна, 

Централна, Североизточна и Северна Централна България.  

Предложенията, изведени от проведените дискусии за бъдещи действия на НСОРБ и 

общините, за които има или може да се постигне обществен консенсус са:  

1. В краткосрочен план  

 По отношение местните финанси: 

o подобряване на приходната база чрез 

актуализиране на данъчните оценки и по-

пълно обхващане на всички недвижими 

имоти в данъчното облагане (включително 

земеделската земя); 

o по-строг контрол върху недекларирани имоти; 

o повишаване на общинския дял в приходите от концесионни такси върху 

минералните води, подземните богатства и получаване на част от таксите 

за плажовете; 

o реално отчитане на туристическите обороти и повишаване събираемостта 

на туристическата такса; 

o изменения на подхода по облагане лизинговите моторни превозни 

средства и обхващане и на земеделската техника в облагането на 

превозните средства; 

 По отношение на управление на собствеността: 

o разширяване на общинските правомощия по 

разпореждане с общинската собственост и 

земеделските земи; 

o развитие на общинските предприятия и 

„възвръщането“ на основни местни 

дейности в тяхно изпълнение, като доказано по-ефективен и икономичен 

подход. 

 По отношение на делегирани дейности и капиталови субсидии: разширяване на 

правомощията на местните власти по разпределение и контрол разходването на 

делегираните бюджети (особено в образованието) и активна намеса на общините 



в планирането на учебния процес с оглед местните социални и стопански 

реалности.  

2. В средно- и дългосрочен план: 

 По местни финанси: споделяне на 

националните данъци – данък върху доходите и ДДС, 

обмисляне въвеждането на поземлен данък; 

 По управление на собствеността: реално 

прехвърляне на държавата на хидротехническите 

съоръжения и силна държавна подкрепа за 

общинските пътища и здравни заведения; 

 По капиталовите трансфери:  

o преосмисляне на инвестиционните политики в посока повече собствена 

част в капиталовия бюджет на общините за сметка на европроекти.  

 По местната демокрация: 

o разпространение на наложените вече по общини практики по овластяване 

на местните хора в планирането и изпълнението на местните политики; 

o децентрализация в посока кметства при делегиране не само на бюджети и 

правомощия, но и на отговорности по изпълнение на местните дейности, 

събираемост на данъци и такси, и управление на собственост.  

3. Подкрепа за новоизбраните кметове и общински съветници: 

Предвид изборната 2019 г., екипът на НСОРБ положи значителни усилия за подкрепа за 

новоизбраните кметове и съветници. Традиционният ни Наръчник за новоизбрани 

кметове и общински съветници беше отпечатан в тираж 6 500 бройки и разпространен, 

включително и в електронен вариант до всички общински съветници, кметове и 

заместник- кметове. Съдържателно наръчника бе подготвен от експертите на НСОРБ, 

като включва всички основни сфери на дейност на общините. Отзивите от общините за 

изключително практическата насоченост на изданието са много положителни. 

 

Месец след встъпване в длъжност на новоизбраните кметове и съветници, на 23-ия 

рожден ден на Сдружението, проведохме и Встъпителен форум за мандат 2019 – 2023. 

Присъстваха над 400 участника от 205 общини. Дневният ред на форума беше 

разнообразен: от кратка рестроспекция на постигнатото през годините до важни въпроси 

по взаимодействието с централната власт по ключови теми като образование, социални 

услуги, инфраструктура, околна среда и др. Отчитаме провеждането на встъпителен 

форум в началото на мандат като изключително добра практика. 



По подготовката на обученията в началото на 2020 г. за новоизбрани кметове и 

съветници, са разработени обучителни модули. 

4. Реализация на институционалните и подготовка на нови проекти на НСОРБ: 

С осигурени по ОП „Добро управление“ (ОПДУ) средства, 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. До края на годината над 30 общини се възползваха от 

възможностите за получаване на необходима им експертна помощ – от отговор на 

конкретен въпрос или казус до разработване на пълни документации за провеждане на 

обществени поръчки. 

С проектно финансиране Сдружението разработи и 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. В началото на 2020 г. са планирани 8 обучения по моделите за 

подобряване вътрешната организация на работа в общините. 

През 2019 г. НСОРБ акцентира и върху насърчаване на местното икономическо развитие, 

като стартира изпълнението на проект с финансиране от Норвежката програма. 

Основната му цел е да създаде примерни модели за развитие, основано на местния 

потенциал и човешки ресурс.  

В процес на оценка е проект за осигуряване на над 230 

безплатни обучения за общините. Досегашната практика 

показа, че е изключително висок интересът към 

практически насочените обучения по актуални теми, които 

НСОРБ организира. Очаква се реалните семинари да 

стартират от края на 2020 г. и да продължат и през 

следващата година.  

Към края на 2019 г. НСОРБ изпълнява проекти на обща стойност 6.5 млн. лв., с които 

се финансират дискусионни форуми по ключови за местната власт теми, обучения, 

експертна подкрепа и справочни материали. Това показва, че Сдружението има изграден 

капацитет за осигуряване на ресурси, с които да отговори на всички заявени от общините 

потребности.  

5. Платформа „Споделяне в общността”: 

Сдружението проведе допитване до 

общините относно ползите от създаването 

на платформата. Обобщените резултати 

показват положителна нагласа, като 

общините считат, че тя ще подпомогне 

дейността им. Възможността за намиране на мениджъри и експерти с доказан опит е на 



първо място по значение за общините. Общинските дейности или намирането на 

партньори за споделяне на финансиране на услугите е на второ място по важност, а 

възможността за безвъзмездно споделяне на материални активи като оборудване, 

техника и др. е трета. Платформата и нейните функционалности бяха представени на 

заседание на директорите и генералните секретари на Съвета на европейските общини и 

региони. През 2020 г. НСОРБ ще продължи работата на национално и международно 

ниво за създаване на платформата.  

6. Изграждане на Национален общински комплекс  

За изграждането на Националния общински комплекс (НОК) в гр. 

София подготвихме примерно задание с параметрите на бъдещата 

сграда: свободностояща сграда със застроена площ (ЗП) от около 1 

000 м², разгъната застроена площ (РЗП) от 10 000 м² и 

местоположение в зоната пред Централна гара, на фронта на бул. 

Княгиня Мария Луиза. Представихме намерението пред Столична 

община (СО), проведохме и срещи с автора на спечелилата първо 

място концепция за подробен устройствен план (ПУП) на зоната.  

Поради промяна в първоначалните намерения за тази зона (в проекта на ПУП се 

предвижда уплътняване на застрояването на свободните имоти южно от бул. Княгиня 

Мария Луиза, което води до невъзможност за отделяне на самостоятелен имот за 

изграждането на НОК с такива проектни параметри), по препоръка на автора на ПУП-а 

се ориентирахме към незастроени имоти непосредствено до сградата на Централна ж.п. 

гара. Конкретен имот, подходящ за изграждане на сградата е собственост на Национална 

компания „Железопътна инфраструктура“. Предстои да бъдат проведени срещи с 

ръководството й по уточняване на възможностите за сътрудничество за изграждане на 

НОК.  

V. Международна дейност на НСОРБ 

Националната ни делегация в Европейския Комитет на регионите (КР) взе участие в 

петте му пленарни сесии. Членовете и заместниците им участваха активно в 27 заседания 

на шестте комисии на КР.  

През март се проведе 8-та Среща на върха на 

регионите и градовете, организирана от КР и 

Румънското председателство на Съвета на ЕС в 

Букурещ. НСОРБ организира участието на 

делегация от 13 кметове на общини. По лична 

покана на президента на КР в Срещата участва и 

председателят на УС, както и изпълнителния 

директор на Сдружението.  

В рамките на пленарната сесия на КР през юни 

се проведе първо съвместно заседание на 

делегациите на България и Румъния. Обсъдиха се възможностите за активизиране и 

задълбочаване на двустранните отношения, бъдещето на Кохезионната политика, 

работата с еврофондовете, културата и образованието.  



През септември за председател на Комисията по социална политика, образование, 

заетост, научни изследвания и култура на КР, бе избрана Таня Христова, ръководител на 

българската делегация и кмет на община Габрово. Това е сериозно признание за 

България, която за първи път получава подобен висок пост в Комитета. 

Делегацията ни в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на 

Европа участва в пълен състав на пролетната и в намален състав на есенната сесия. Двете 

сесии преминаха под надслов: „Кметовете защитници на демокрацията“. Делегатите се 

включиха активно и в заседанията на двете Камари и на трите комисии по мониторинг, 

управление и актуални въпроси. НСОРБ бе представено и в рамките на изнесените 

заседания на Комисията по мониторинг в Белград и Осло. Участие в есенната сесия взе 

и българският младежки делегат в Конгреса, който имаше изказване по предоставения 

статут на Република Тунис на партньор за местна демокрация.  

През ноември в Брюксел участвахме във вторият 

годишен ритрийт на Съвета на Европейските 

общини и региони (СЕОР). Представен бе и 

българският опит в контекста на дискусията за 

икономическата, социална и териториална кохезия. 

Активно участие бе взето и в събитията, 

организирани от Мрежата на Асоциациите на 

местните власти от Югоизточна Европа 

(НАЛАС). На Общо събрание на Мрежата в Скопие 

НСОРБ бе представено от кметовете на общините 

Лом и Павликени, и изпълнителния директор на Сдружението. Кметът на Павликени пое 

поста на втори заместник-президент на НАЛАС. Сдружението участва също и в 

заседание на УС на НАЛАС в Истанбул , което бе съчетано с работна среща по линия на 

Берлинския процес, както и с Градския форум ,,MARUF“, организиран от Асоциацията 

на общините от регион Мармара, Турция. В края на годината в Сомбор, Сърбия се 

проведе и първият Форум на жените кметове от НАЛАС, в който участваха кметовете 

на общините Крумовград и Левски.  

В сферата на двустранните отношения 

организирахме две посещения за български 

общини. През януари кметовете на Кюстендил, 

Дупница и Белица участваха в българо-

македонски бизнес форум в Скопие за създаване 

на директни контакти между българските и 

македонските фирми и публичните институции, 

както и обсъждане на възможностите за 

задълбочаване на сътрудничеството между 

пограничните общини. В края на февруари по 

покана на Федерацията на местните власти на Израел, кметовете на Велики Преслав, Лом 

и Смядово, председателят на ОбС Созопол и изпълнителният директор на Сдружението, 

се включиха във форума MUNI-EXPO 2019, с акцент върху бъдещето на „умните 

градове“, градската сигурност и антитероризма.  



През октомври Сдружението взе участие в конференция на УНИЦЕФ за Градове с 

грижа към децата в Кьолн. Представихме добра 

практика на Дневен център за деца с увреждания в 

гр. Свищов.  

НСОРБ се включи и в конференция в Страсбург, 

посветена на 12-те принципа за добро управление 

и Европейския етикет за високи постижения в 

управлението. Представен бе опитът ни в 

прилагането на 12-те принципа, проведените четири 

процедури за присъждане на Етикета, както и 

бъдещите планове за реформи в тази област. Петата 

процедура за присъждане на Етикета се планира за 

2020 г., като се очаква получаването на нова акредитация от Съвета на Европа за периода 

2020-2023 г. 

По линия на международния обмен в страната, НСОРБ партнира на община Варна при 

провеждането на третия форум на побратимените руски и български градове през 

м.юни.  

В тясно сътрудничество с Националната 

асоциация на местните власти в Унгария 

организирахме работно посещение на 40-

членна делегация от Унгария. Целта бе обмен 

на добри практики в сферата на грижите за 

възрастни хора, ромска интеграция, 

гражданско участие и представяне на 

процедурата за връчване на Етикета за 

иновации и добро управление. Участниците 

посетиха и социални услуги в Пловдив, Пещера и София. 

На конференция с участие на 80 кмета от Франция, 

организирана от Френският културен институт, ни 

представляваха кметовете на общините Троян, 

Самоков и Раковски. Френската делегация посети и 

общините Горна Малина и Чавдар. По линия на 

проекта на НСОРБ „ГАЛОП“ посрещнахме и 

делегация от Норвегия, която взе участие в 

Откриващия форум за мандат 2019-2023 г., след което 

проведе и работно посещение в община Горна 

Малина.  

През юни изпълнителният директор участва в Среща на министъра на външните работи 

с посланиците и постоянните представители на България.  

В сферата на побратимяванията бе подпомогната комуникацията между българските 

общини и техни потенциални партньори от Южна Корея, Китай, Ливан, Полша и Косово.  



През 2019 г. Сдружението продължи да информира общините за всички дейности, 

свързани с международното сътрудничество, като изготвените материали и публикации 

са над 200.  

VI. Медийна политика на НСОРБ 

През отчетния период бяха предприети стъпки за 

осъвременяване на изданията на НСОРБ, които 

предстои да бъдат финализирани до средата на 2020 

г. В процес на подготовка е цялостен анализ за 

съответствието на изданията с целевата аудитория, за 

която са предназначени, дефиниране и осигуряване 

на достоверни източници на информация и 

постепенно въвеждане на съвременни формати и 

визия на изданията, които да бъдат обвързани и с 

дигиталните платформи, които Сдружението ще развива. 

Предприет е нов подход в работата на НСОРБ в областта на публичността и 

популяризирането на инициативите, който се осъществява в тясно сътрудничество с 

експертите по връзки с обществеността на общините. Широкият медиен интерес към 

организирания встъпителен форум за мандат 2019 – 2023 беше първият тест на новият 

модел на работа, който ще се продължи да се развива. 

VII. Услуги за общините: 

1. Големи форуми:  

Общото събрание (ОС) на НСОРБ бе проведено на 12 февруари в гр. София. В 

работата на форума участваха над 350 

делегати от 200 общини.  

След приключване на заседанието на ОС 

се проведе дискусионен форум 

„Европейски, национални и местни 

приоритети“. Програмата на форума бе 

обособена в три тематични панела. По 

първия за развитието на общините и регионите с министрите на регионалното развитие 

и земеделието се дискутираха ролята на местните власти в политиките за регионално 

развитие, териториално сближаване и бъдещето на селските райони, промените в 

нормативната рамка, управлението на европейските фондове и актуалните задачи по 

програмите с европейско финансиране. Споделените отговорности в опазването на 

околната среда с акцент върху политиките по управление на отпадъците и чистотата на 

въздуха, европейските инвестиции във ВиК сектора и откритите въпроси по прехвърляне 

на общинските язовири на държавата, се обсъдиха във втория панел с министъра на 



околната среда и водите. В последния панел се разискваха проблемите на интеграцията 

на местно ниво на здравните и социалните услуги, промените в новия модел в 

здравеопазването за общинските болници, училищното и детско здравеопазване и 

необходимата нормативна и финансова осигуреност, нормативни промени в социалните 

услуги и личната помощ, осигуряване на патронажната грижа, с участието на министрите 

на здравеопазването и на труда и социалната политика. 

 

В края на юни в к.к. „Боровец“ се проведе Заключителна конференция за мандат 2015 

– 2019 . На превърналото се в традиция събитие направихме своеобразен обзор на 

постигнатото от местните 

власти за мандата и 

формулирахме общи насоки за 

следващия 4-годишен период 

изразени в „общинско послание 

към следващия мандат“. 

По време на събитието в 

Боровец 326 участници от 110 

общини се включиха в обучителни форуми, организирани съвместно с партньорски 

организации; тематични форуми по ключови за общините въпроси съвместно с 

централната власт; тържествена пленарна сесия и съпътстващи събития. Гости на 

събитието бяха заместник-председател на Народно събрание; заместник министър-

председател и министрите на регионалното развитие и благоустройството; земеделието, 

храните и горите; околната среда и водите; труда и социалната политика; 

здравеопазването и културата. 

2. Дейност на НСОРБ – Актив: 

През 2019 г. „НСОРБ-Актив“ ЕООД, съвместно с екипа на 

НСОРБ, проведе 10 експертни национални форуми и 

срещи, както следва: 

 Събитие Участници 

1 VI-та Национална среща на общинските предприятия и 

търговски дружества-февруари, гр. Казанлък 

54 

2 VI-та Национална среща на общинските експерти по 

образование - март, гр. Стара Загора 

133 

3 VIII Национална среща на главните архитекти и експертите 

по устройствено планиране от общините - април, гр. София 

98 

4 XXII-ра Национална среща на финансистите от общините - 

май, к. к. „Св. Св. Константин и Елена“ 

288 

5 Специализирано изложение „Общинско експо`2109“ (в 

рамките на Заключителния форум за мандат 2015-2019)-юни, 

к. к. „Боровец“ 

20 фирми 



 Събитие Участници 

6 IV-та Национална среща на секретарите на общини-юли, гр. 

София 

210 

7 IV-ти Национален форум на общинските данъчни експерти - 

септември, гр. Хисаря 

154 

8 XI-та национална среща на експертите по програми и проекти 

в общините-ноември, гр. София 

161 

9 III-та Национална среща на експертите по социални дейности 

и здравеопазване от общините-ноември, гр. Велико Търново 

146 

10 Обучение „Подготовка на общински бюджети`2020“-

декември, гр. Правец и к. к. „Албена“ 

335 

Съществен принос за успешното провеждане на събитията имаха общините-домакини 

– Казанлък, Стара Загора, Столична, Хисаря, Велико Търново, Правец, които 

съдействаха активно по организацията и представянето на обекти, услуги и добри 

практики в съответната област. 

Утвърдените през годините партньорски 

отношения, както и възможността в работен 

формат да се дискутират теми и въпроси от 

взаимен интерес, провокира във форумите 

активно да се включват представители на 

законодателната и изпълнителната власт – НС, 

МС, МФ, МРРБ, МТСП, МОН, МЗ, МК, 

МЗХГ, ДНСК, АГКК, НАП, ВАС, ЦИК, 

ДАЕУ, АСП, КЕВР, Сметна палата, Фискален 

съвет, 

както и представители на КЧСИ, Камара на 

нотариусите, КАБ, САБ, БААИК, ИПИ, ФМФИБ, 

ФУГ, РФГР, Фонд ФЛАГ, УО на оперативните 

програми и ПРСР, специалисти и експерти от 

неправителствения и частния сектор.  

Продължава установената традиция в събитията, 

като спонсори и участници, да участват 

български и чужди компании, които търсят 

възможности както да представят стоки и услуги 

от интерес за общините, така и да установят контакти с подходящи за инвестиционните 

им намерения местни власти.  

Организираните обучения и практически семинари за различни целеви групи от 

общините – финансисти, счетоводители, вътрешни одитори, финансови контрольори, 

данъчни, експерти от дирекции обща администрация и управление на човешките 

ресурси, експерти по обществени поръчки, експерти по програми и проекти, са общо 14.  



В програмите на обученията се включиха 

актуални теми, свързани с промени в 

законодателството и засягащи ежедневната 

работа на общинските експерти, като: 

 Годишно счетоводно и данъчно 

приключване в бюджетните 

организации; 

 Прилагане на ЗОП и ППЗОП; 

 Промени в нормативната уредба 

относно държавната служба; 

 Прилагане на Изборния кодекс и организационно-техническа подготовка по 

произвеждането на различни видове избори; 

 Прилагане на СФУК; 

 Подготовка, изпълнение и управление 

на проекти, финансирани със средства от 

ЕСИФ и чрез финансови инструменти; 

 Подготовка на общинските бюджети; 

 Изменения в ЗМДТ, ЗУТ, 

законодателство в областта на социалните 

услуги. 

Продължи организирането на обучения и по 8-

те одобрени от министъра на образованието и 

включени в регистъра на МОН програми за повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти. Проведени са 4 обучения за директори, учители и 

възпитатели от училища и детски градини и за членове на местните комисии за борба 

срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на общините 

Пазарджик, Карлово, Марица и Съединение.   

3. 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.  

През 2019 г., предвид изборния й характер, не са провеждани нови процедури. Съгласно 

регламентите на Закона за обществените поръчки централните органи следва 

задължително при възлагането да използват електронни средства за комуникация. За 



провеждането на двете процедури НСОРБ използваше наета електронна платформа. 

Договорът за наема на платформата беше прекратен, поради сравнително високи разходи 

за наем и обявеното стартиране през ноември на централизираната информационна 

система ЦАИС.   

По горепосочените причини, през 2019 г. отчитаме, че не бяхме достатъчно активни в 

промотирането на възможностите и ползите от централизираното възлагане от името на 

общините.  

4. 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 

общини да бъдат подпомагани финансово за покриване на първоетапни нужди – 

неотложни аварийни действия, спасителни екипи, експерти за оценяване на щетите и 

други. Участието на общините във Фонда е на доброволен принцип. В момента към него 

са се присъединили едва 68 общини, като нито една от тях реално не се е възползвала от 

финансовата му подкрепа. Това налага цялостно преосмисляне и разработване на 

принципно нова концепция за ефективното му функциониране.  

5. Хотел „Гергини“: 

В периода януари – март със средства на НСОРБ беше напълно обновена кухнята към 

ресторанта на хотела с модерно оборудване, отговарящо изцяло на изискванията за 

управление и безопасност на храните. Реновиран беше и самия ресторант, както и лоби 

– бара на хотела. 

За оптимизиране потенциала на хотела бяха изпратени оферти до директорите на 680 

училища за настаняване на ученически групи и провеждане на зелени училища. Оферти 

за провеждане на семинари и обучения се предоставиха и на общини, фирми, 

неправителствени организации, туроператорски агенции и спортни клубове. 

През 2019 г. в хотела са реализирани 1 708 нощувки при общ брой настанени гости – 

909, както следва: 

 детски и ученически групи – 690 нощувки с 370 настанени гости; 

 обществени организации и фирми – 738 нощувки с 367 настанени гости; 

 спортни федерации и клубове – 250 нощувки с 155 настанени гости;  

 индивидуални туристи – 30 нощувки с 17 настанени гости. 

Броят на реализираните нощувки чрез туроператорски агенции са 639 при настанени 319 

гости. 

VIII. Признание за дейността на общините: 

Работата на общините през изминалата година получи 

признание и през конкурси на различни организации, за 

чиято организация, екипът на Сдружението активно 

съдействаше и разпространяваше информация. Добри 

постижения на местните власти в основни общински 

сфери на дейност бяха отличени с много награди. Малка 

част от тях, са: 



 Награди на БАИТ за 2018 г.: В категорията „Общинска администрация“, награда 

за община Варна за електронна система на фонд „Култура“; 

 Годишни награди за пътна безопасност на Фондация „Годишни награди за 

пътна безопасност“. В категория: „Инициативи за пътна безопасност от държавни 

институции, общини или местни администрации“ са отличени общините: Челопеч 

– за изграждане и поддръжка на полигон за приложно колоездене и подкрепа на 

националния отбор по приложно колоездене от общината; Мирково – специална 

награда за подобряване на пътната безопасност в зоните с повишен риск; Мездра 

– специална награда за флашмоб на място с висока концентрация на ПТП „С гълъб 

в ръката на дете, без ПТП“; 

 ИТ проект на годината: Категория „Общинска администрация“ награда за 

иновативната културно-информационна система BeNet на община Созопол; 

 ЕКОобщина: общини Смядово, Драгоман и Сапарева баня – за проекти за 

съоръжения, функциониращи със слънчева енергия. Община Ново село – за 

проект за устойчиво управление на публичното пространство. Община Лесичово 

за проект за енергийна ефективност на сграда и община Антоново за проект за 

управление на отпадъците; 

 Награди „Златна ябълка“ на Националната мрежа за децата. В категорията 

„Община“ – награда за Раднево за разработената Стратегия за детето и подкрепа 

на семейството, освобождаването от такса за ясли и детски градини и за 

ползването на детската кухня; 

 „Най-добър град за живеене“ – класация на Дарик радио. Награда за „Най-добър 

град за живеене в България“ за Русе. Другите отличени градове в категории 

„Бизнес“ – София, „Знание“ – Бургас, „Сигурност“ – Стара Загора, „Природни 

дадености“– Варна и „Екология“ – Добрич. Специална награда за пътна 

безопасност – Ямбол, най- добър град за живеене, според слушателите на Дарик 

и читатели на сайта darikradio.bg – Кюстендил. 

IX. ИЗВОДИ И НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НСОРБ ПРЕЗ 2020 Г. 

УВАЖАЕМИ ДЕЛЕГАТИ, 

Днес, когато отчитаме пред Вас последната година на общински мандат 2015 – 2019, 

уверено можем да твърдим, че нито една положителна за общините промяна не се случва 

без инициативата, активната позиция и настойчивостта на НСОРБ. Зад сухата 

статистика на цифрите се крие труда на стотици експерти и изборни общински 

представители, както и разбирането от страна на централната власт.  

Новото ръководство на Сдружението, в новия ни общински мандат ще трябва да 

продължи приоритетно да работи за увеличаване на ресурсите, защото няма нито 

една общинска дейност, която да не се нуждае от допълнително финансиране. На 

критични нива са средствата за поддържане на пътища и улици, все по-трудно ни е да 

привличаме и задържаме квалифицирани експерти с настоящите нива на заплащане, все 

още ни се налага да дофинансираме делегирани дейности за сметка на местните. Всички 

знаем, че не съществува термин „достатъчно пари“, но трябва да продължим да работим 

за осигуряване на ресурси, с които в максимална степен да отговорим на потребностите 

на хората. Трябва да обърнем поглед и към собствените си ресурси, защото е ясно, че не 



можем да чакаме само от държавата. На нея обаче ще разчитаме да ни преотстъпи част 

от данъците и да създаде условия за разширяване на собствената ни приходна база. 

Как можем да постигнем повече с инструментите, с които разполагаме? 

НСОРБ вече има утвърдено трайно присъствие във всички консултативни формати 

на национално и регионално ниво и по този начин ние участваме както във формирането 

на дългосрочната визия за развитието на страната, така и в обсъждането на конкретните 

механизми за нейното осъществяване. Участваме в разработването на секторните 

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

програми, на програмите за трансгранично сътрудничество. Сдружението е равноправен 

партньор и в процеса на управление и контрол на евросредствата. Това активно 

сътрудничество помага за формирането на по-широк поглед за ефекта от прилаганите 

политики и подпомага нас – общините при решаването на редица въпроси, чието 

прокарване без съвместните ни усилия, би било невъзможно. 

Мандатът, който ни предстои ще бъде един от най-сложните. Пред нас стоят три важни 

предизвикателства, чието решение заедно трябва да намерим в 

следващите четири години: 

• първо: на нас се пада отговорността за новото интегрирано 

планиране на общинско и регионално равнище. Нашите екипи 

ще подготвят проектите по новите оперативни програми, в които 

особена важност ще има постигането на комплексен ефект в 

различните сфери на обществения живот. Предстои ни да 

придадем практически смисъл на понятия като 

„междуобщинско сътрудничество”, „споделени услуги”, „интегрирано планиране”. 

Всички тези понятия са изпитание за умението ни да работим ЗАЕДНО и в ДИАЛОГ. 

• второ, финансовата независимост на общините. Вече на всички е ясно, че 

общините повече не можем да изпълняваме огромния обем от задължения и 

отговорности в параметрите на настоящата философия за преразпределянето на 

данъците в държавата. С нашето настояване за 2% от подоходния данък, които да 

остават в бюджета на общините, ние не настояваме за революционни промени – ние 

настояваме за първа стъпка. Убеден съм, че ЗАЕДНО и в ДИАЛОГ в настоящия мандат 

на местната власт тази първа крачка ще бъде направена.  

• трето, прилагането на политиките за устойчиво развитие. Пред нас стои една от 

мисиите на модерното управление, която, трябва да си признаем, през последните 

години загърбвахме, давайки превес на инвестициите в инфраструктура. Разполагайки с 

ресурса на европейската солидарност, ние се впуснахме в решаване на належащите 

въпроси с пътищата, училищата, болниците и социалните услуги. Днес, когато над 18 

милиарда лева евросредства са инвестирани в българските общини, ние нямаме 

оправдание да отбягваме критичния тон в разговора за бъдещето. А бъдещето е в 

зелените политики, умните градове, енергоспестяващите технологии, щадящите 

околната среда решения. Дългото отлагане ще ни принуди сега да инвестираме повече 

средства и усилия в просветителство за значението и важността на отговорното 

отношение към природата, към света и обществото.  

Уважаеми колеги, 



Това е пълната картина на дейността на НСОРБ през 2019 г. и изводите, които УС 

направи на база постигнатите резултати. Разчитаме на Вашият принос в рамките на 

дискусията, на Вашите идеи и добри предложения за подобряване работата на нашето 

Сдружение. 

Пожелаваме на всеки от Вас да постигне най-доброто за своята община в започналия 

мандат. Нека да укрепим контактите помежду си, да поддържаме диалога и обмена на 

идеи и опит – платформа за които е нашето Национално сдружение. 

Вярваме, че със съвместни усилия можем да създадем вдъхновяващата картина на 

България през 2023 година! 

 


