
ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НСОРБ ПРЕЗ 2018 г. 

 

УВАЖАЕМИ ДЕЛЕГАТИ,  

Настоящият отчет има за цел да оцени резултатите от дейността на НСОРБ през 2018 

година, да извлече поуките и да определи силните и слабите страни в работата на 

Управителния съвет. В него са представени основните дейности, постигнати резултати, 

допуснати слабости и важни изводи от работата ни през годината.  

В началото на 2018 г. НСОРБ си постави за цел: 

 Да продължи последователните си усилия за развитие на прозрачна система за 

устойчиво и справедливо финансиране на местните власти, чрез разработване на 

общинско предложение за съвременни разпределителни механизми; 

 Да работи за увеличаване на местните приходи, чрез разработване и внедряване на 

мерки по подобряване на събираемостта, ефективно управление на собствеността и 

аргументирани предложения за разширяване на собствената приходна база чрез 

споделени с държавата данъци; 

 Да извлече максимални ползи за общините от Българското председателство на 

Съвета на ЕС, чрез промотиране на постигнатото от нас по линия на европейските 

фондове и активно отстояване на интересите ни по приоритетите на програмния 

период след 2020 г. във всички събития от календара на Председателството; 

 Да подобри средата по управление на фондовете от ЕС и да подкрепи общините за 

ефективното и ефикасното изпълнение на европейските им проекти, включително 

чрез подкрепа за общините по наложени им финансови корекции;  

 Да подобри капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени и 

модерни публични услуги чрез мащабна обучителна програма; 

 Да облекчи административната тежест за бизнеса и гражданите чрез подкрепа за 

практическо въвеждане на електронното управление; 

 Да гарантира и обезпечи административното и финансово изпълнение на 

институционалните си проекти. 

Външната среда наложи в движение да добавим и още задачи към приетия от Общото 

събрание дневен ред на организацията – примерните документи, които подготвихме за 

подкрепа на общините при преминаване към новия модел на такса „Битови 

отпадъци“ остават за бъдещо ползване поради отлагане на промените; социалната сфера 



се превърна в постоянна тема на нашите обсъждания и срещи с централната власт; 

новите регламенти за личните данни и за конфликта на интереси породиха много нови 

задачи. Независимо от това, през цялата 2018 г. основни приоритети в дейността на 

Управителния съвет неизменно бяха подобряване финансовото състояние на общините, 

разширяване на правомощията и защита на собствената сфера на отговорност на 

органите на местното самоуправление. Сред основните ни приоритети бяха участието ни 

в програмата на първото българско председателство на Съвета на ЕС, успешното 

реализиране на общинските европроекти, подпомагане на общините за изпълнението на 

национални политики – по развитието на електронното управление, по повишаване 

обхвата на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст, по 

създаване на нова нормативна уредба за социалните услуги и други. 

Паралелно с това НСОРБ продължи да работи за изпълнение на уставните си цели по 

подкрепа дейността на общините. Мащабната обучителна програма, осигурените 

възможности за провеждане на национални форуми и предоставяне на консултации, са 

резултатът от успешно изпълняваните проекти на организацията.  

I. КЛЮЧОВИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА НСОРБ ПРЕЗ 2018 г. 

1. Общински финанси и приходна политика 

През 2018 г. Управителният съвет (УС) на НСОРБ надгради 

установения подход за внасяне на изпреварващи предложения 

по бюджетната процедура пред министъра на финансите. Още 

в началото на годината УС одобри бюджетния календар на 

Сдружението и приоритетните предложения по Бюджет 2019 

г., които отстояваше през цялата година – осигуряване на 

повече средства за финансиране на общинската пътна и улична 

мрежа, ръст на общата изравнителна субсидия и промяна в 

механизма за разпределението й, по-адекватно финансово 

обезпечаване на местните дейности и достойно заплащане на труда в общинската 

администрация и в социалните услуги. 

В резултат на активната ни позиция пред ресорните министерства на всеки един от 

етапите по бюджетната процедура, постигнахме ръст на всички стандарти за 

делегираните от държавата дейности за 2019 г. и трансферите за местни дейности, 

както следва:  

Показатели 
ЗДБРБ 

2017 

ЗДБРБ 

2018 

ЗДБРБ 

2019 

Ръст 

2019/2018 

(млн. лв.) 

Ръст 

2019/2018 

(%) 

Делегирани от държавата дейности 

Общинска администрация 248,0 271,4 301,8 30,4 11,2% 

Отбрана и сигурност 35,7 37,8 42,7 4,8 12,7% 

Образование 1 713,4 1 988,3 2 349,3 361,0 18,2% 

Здравеопазване 115,7 141,2 155,1 13,9 9,8% 

Социални услуги 211,4 231,0 260,9 29,9 12,9% 

Култура 97,2 109,4 122,9 13,5 12,3% 

Икономически дейности и услуги 1,5 1,6 1,8 0,2 12,5% 

Общо ДДД 2 423,0 2 780,7 3 234,4 453,7 16,3% 

Делегирани от държавата дейности (без „Образование“) 709,6 792,4 885,1 92,7 11,7% 

Трансфери за местни дейности и политики 



Обща изравнителна субсидия 274,0 284,0 294,0 10,0 3,5% 

Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 30,0 35,0 38,2 3,2 9,2% 

Целева субсидия за капиталови разходи 154,0 164,0 179,1 15,1 9,2% 

Общото увеличение на субсидиите за общините в ЗДБРБ за 2019 г. е с 481,7 млн. лв., от 

които 361 млн. за образование и 121 млн. лв. за останалите трансфери. 

Важно е да отбележим, че за трета поредна година имаме ръст на средствата за 

общинската администрация – с 30,3 млн. лв. спрямо 2018 г. Постигнатият ръст от 11,2% 

ще позволи да се компенсира ръста на минималната работна заплата и – надяваме се - ще 

осигури макар и минимална възможност за по-добро диференциране на 

възнагражденията между различните категории служители. По наше предложение пред 

Съвета за административна реформа (САР), ще бъдат увеличени и таваните за 

възнагражденията на изборните длъжности, определени с ПМС №67. 

За първи път от много години насам имаме и увеличение с 8 млн. лв. на средствата за 

подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас. 

Значително по-висок е и общия размер на средствата за социално осигуряване, 

подпомагане и грижи - завишение с 29,9 млн. лв. (13%) спрямо 2018 г., но той далеч няма 

да бъде достатъчен за задържане на кадрите в тази система и привличане на нови. Това, 

съчетано и с новите ни отговорности в социалната сфера, както и все по-голямото 

търсене на социални услуги от възрастното население, поставя социалната тематика като 

един от основните акценти в дейността на НСОРБ през 2019 г.  

За съжаление, неудовлетворено остана едно от основните ни предложения – за 

значителен ръст (със 120 млн. лв.) на общия размер на целевата субсидия за 

капиталови разходи. 

За пръв път от 2007 г. насам има „отрязани“ от изравнителната субсидия общини, а за 

други 49 общини (които са без или с до 1% ръст), увеличението е неосезаемо (при 142 

общини през миналата година). За първи път, след наши дългогодишни настоявания, 

вече има отделен компонент във формулата за подкрепа на най-бедните и малки общини. 

Въпреки това и поради несъгласуването с НСОРБ на окончателно предложения от МФ 

изравнителен механизъм, считаме че с него все още не се постига реална и справедлива 

подкрепа за общините при предоставянето на важни публични услуги, попадащи в 

категорията на местните дейности. 

На тази база, както е отразено и в Протокола за консултациите с МФ на основание чл. 77 

от ЗПФ, неудовлетворени останаха следните наши предложения по Бюджет 2019: 

 Ръст с още 105 млн. лв. на целевата субсидия за капиталови разходи (80 млн. лв. 

от тях да бъдат разпределени по показател дължина на общинските пътища);  

 Ръст с още 25,6 млн. лв. на общата изравнителна субсидия, от които 21,8 млн. лв. 

– за 19-те общини с нулева изравнителна субсидия за 2019 г. и 3,8 млн. лв. – за 

осигуряване на ръст на изравнителната субсидия за общините с предвиден 

минимален ръст (до 5 %) за 2019 г. 

Съществена част от дейността на Сдружението през 2018 г. беше съсредоточена 

върху приходната ни политика. В резултат на наши предложения бяха приети промени 

в ЗМДТ за преодоляване на проблемите с необоснованото ползване на отстъпката за 

основно жилище, с регистрирането на луксозните автомобили като „баничарки“, 

отпадане на „морално остарелите“ коефициенти за подобрения в имотите и не на 

последно място – преминаването към по-екологично ориентирана система на облагане 

на автомобилите. 



С решение на УС още през март 2018 г. беше създадена специална Експертна 

работна група за методическа подкрепа на общините за преминаване към новия 

модел за определяне на ТБО, в която се включиха представители на 48 общини. 

Работната група успя да подготви примерни документи за общините и конкретни 

нормативни предложения. В резултат на тази експертна работа и с подкрепата на УС на 

НСОРБ успяхме да „спестим“ усилието на всички български граждани и фирми през 

2019 г. да подават декларации за броя на ползвателите в притежаваните от тях имоти на 

услугите по чистотата. Народното събрание одобри нашето предложение да съчетаем 

този процес с Националното преброяване на населението и жилищния фонд през 

2021 г. По тази причина въвеждането на новия модел за определяне на ТБО беше 

отложено с още две години – за 2022 г.. Това решение позволява на общините да 

продължат в този период да ползват като основа данъчната оценка на имота.  

Продължихме традиционните си дейности по изготвяне на анализите за изпълнението на 

общинските бюджети и за ставките и размерите на местните данъци и такси, по 

консултиране на общините. Чрез предварителни проучвания сред общинските експерти 

осигурихме силни аргументи и по-ясни и конкретни формулировки на предложенията за 

подобряване на нормативната уредба в частта, засягаща местните финанси.  

За съжаление трябва да отчетем, че по стратегическия за нас процес на 

децентрализация през 2018 г. нямаме никакъв напредък. Нормативно определения 

консултативен орган - Съветът по децентрализация към Министерски съвет не 

провежда заседания вече втора поредна година. УС проведе нарочна дискусия по темата 

за бъдещето на децентрализацията, в контекста на допълнителните трансфери за 

капиталови дейности на общините, отпускани текущо през годината с постановления на 

Министерски съвет. По време на дискусията се обединихме единодушно около следната 

принципна позиция: 

 Успоредно с укрепването на собствената приходна база на общините, трябва 

непрекъснато да се увеличава размера на държавните трансфери, разпределени по 

обективни критерии, съгласувано с НСОРБ;  

 НСОРБ да не участва при разпределяне на средства по общини без обективни 

критерии, независимо дали е поканено или не. 

 Принципно предложение към централната власт - при по-значително 

преизпълнение на държавния бюджет, допълнителните средства за общините да се 

определят като обща сума, която да се разпределя по критериите за определяне 

размера на капиталовата субсидия по общини. 

2. Регионално измерение на българското председателство на Съвета на 

Европейския съюз 

В рамките на първото Българско председателство на Съвета на ЕС, 

по инициатива и с организация на НСОРБ и на националната ни 

делегация в Комитета на регионите (КР), проведохме над 30 

прояви. Форуми осъществихме както на национално, така и на 

международно ниво, в политически и експертен формат за 

обсъждане на различни аспекти от участието ни в местното и 

регионалното измерение на Председателството. Две са по-важните 

направления от ангажирането ни в процеса: 

I. Съвместни форуми, инициативи и събития с КР, Съвета на европейските общини 

и региони (СЕОР) и други партньорски организации: 



 Конференция „Отражението на дългосрочния бюджет на ЕС след 2020 г. върху 

местните и регионални власти“:  

Форумът, в които участваха над 150 представители на български и европейски местни и 

регионални власти, членове на българското правителство, Европейския парламент и 

Европейската комисия (ЕК), се проведе през юни в София. Конференцията бе първото 

събитие след обявяването на предложенията на ЕК по бюджета на Съюза след 2020 г., на 

който представителите на европейските 

местни и регионални власти имаха 

възможност да дебатират предварителните 

си позиции. Участниците в конференцията 

застанаха категорично зад искането да се 

запази основната цел на бъдещите 

структурни и инвестиционни фондове – 

европейска солидарност за намаляване на 

различията между регионите в Съюза.  

 Заседание на Комисията по 

политиката на териториалното сближаване и бюджет на ЕС на КР (Котер): 

 

Заседанието, с участието на около 100 членове на 

Комисията и представители на ЕК, се проведе ден преди 

конференцията. Членовете на Котер дебатираха 

предложенията на ЕК по Многогодишната финансова 

рамка за периода (МФР) 2021-2017 година. Взе се 

решение становището на Комисията по МФР да се 

изготви два месеца по-рано от предварително 

планирания срок. 

 

 Среща на ръководствата на НСОРБ и КР с 

президента на Република България: 

 

Срещата беше организирана от НСОРБ по лична молба на президента на КР Карл Хайнц 

Ламберц и се проведе на 6 юни. 

Получена бе подкрепата на 

президента на Републиката Румен 

Радев за запазването и надграждането 

на Политиката на сближаване на ЕС 

след 2020 г. и за задълбочаването на 

процеса на децентрализацията в 

България; 

 

 Среща на УС и КС на НСОРБ 

с председателя на КР Карл Хайнц Ламберц:  

Председателят на КР участва в заседание на УС 

на НСОРБ. Той се запозна с основните 

предизвикателства пред българските общини. 

Получена бе и подкрепата му за по-улеснен и 

интегриран достъп на общините до бъдещите 

фондове на ЕС, както и за реална 

децентрализация в България. 



Прием на делегацията ни в Комитета на Регионите: 

Приемът се организира през март в Брюксел, в рамките на пленарна сесия на КР. На 

коктейла ни присъстваха над 200 кметове и съветници, членове на КР, Президента на КР, 

посланика ни в Белгия, българи, работещи в Белгия и др. Организирано бе и 

присъединяването на делегатите ни към Алианса на поддръжниците на Кохезионната 

политика.  

 

 Заседание на Генералните секретари и директори на асоциациите членки на 

СЕОР: 

През април с домакинството на община Велико Търново се организира заседание на 

Генералните секретари и директори на асоциациите членки на СЕОР. В проявата 

участваха над 60 представители на европейски асоциации на местни и регионални 

власти. Проведе се и дискусия „Настоящата и бъдещата ни визия за Европа и 

Европейския съюз”.  

 

 

II. Грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с 

регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”, 

финансирана от държавния бюджет: 



С подкрепата на договорената от 

НСОРБ грантова схема в размер 

на 300 000 лв. успешно бяха 

изпълнени и отчетени 93 

общински проекта. НСОРБ събра 

и оцени проектите на общините и 

ги подпомагаше в целия процес на 

изпълнение. Чрез проектите се 

реализираха интересни и 

разнообразни информационни и 

медийни кампании, множество 

събития, насочени към децата и 

младежите, спортни и фолклорни 

празници, публични дискусии, 

изложби, концерти, арт ателиета, 

кулинарни състезания, флашмобове и др. В събитията се включиха над 2 млн. души. От 

началото на годината до края на Председателството общински проекти, реализирани по 

схемата, се представяха в специална рубрика в електронния ни бюлетин.  

За усилията си, НСОРБ получи грамота от министъра за Българското 

председателство. Многобройни са благодарностите за домакинствата ни от 

представители на общини от Люксембург, Дания, Италия, Испания и Малта. Нарочни 

благодарности и най-висока оценка получихме и от колегите ни от страните от Западните 

Балкани. 

През шестте месеца на Председателството ни домакинствахме, организирахме и 

съдействахме и за други събития, форуми и инициативи, като: официалното откриване 

на Председателството; Среща на високо ниво на министрите на туризма на държавите-

членки на ЕС; Конференция на високо ниво за социално включване на ромите и други. 

Домакинствата ни различните форуми и събития дадоха възможност за по- ясно, 

по-категорично и по-отчетливо позициониране на общините ни и НСОРБ в 

европейски и международен 

контекст. Сдружението и 

общините придобиха опит и 

доказахме, че имаме капацитет 

за организиране и провеждане 

на значими международни 

събития и проекти. Всичко 

това е актив, от който занапред 

организацията ни ще се 

възползва. 

 

3. Европейски проекти на 

общините 

 



Поради спецификата на 2018 година, свързана с междинната 

оценка на програмите, съфинансирани от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), дейностите на 

НСОРБ в тази сфера бяха ориентирани към създаването на условия 

за постигане на заложените цели. С оглед намаляване на риска от 

финансови санкции за общините, усилията ни се насочиха към 

идентифициране на проблемни области, иницииране на съвместни 

дейности с Управляващите органи (УО) за разрешаването им, 

намаляване на административната тежест и ускоряване договарянето, изпълнението и 

плащанията по общинските европроекти.  

Междинната оценка на европрограмите се включи и в дневния ред на Общото ни 

събрание на 28 февруари 2018 г. В рамките на целеви форум с ресорния вицепремиер и 

министрите на регионалното развитие и благоустройството и на земеделието, храните и 

горите, се дискутира темата и се начертаха бъдещи дейности за преодоляване на 

предизвикателствата. 

Усилена бе работата ни в сферата на законодателството, касаещо европейските 

програми. Приетите ни предложения по изменението на Закона за подпомагане на 

земеделските производители, отлагано няколко пъти през предходната година, 

позволиха стартирането на втория прием по основната за общините подмярка 7.2. от 

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Успяхме да запазим и важния 

регламент в Закона за държавния бюджет за еднократно поемане на 80% от наложени 

финансови корекции на общините по проекти от програмен период 2007 -2013 г. С 

инициирано от нас изменение в Закона за данъка върху добавената стойност, общините 

бенефициенти по проекти за отпадъци могат да се възползват от ускорено 

възстановяване на данъка. По наше предложение се прие нормативна уредба за 

отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет на общините за 

финансиране на междинни и окончателни плащания по проекти по ПРСР. Запази се и 

поемането на ДДС от държавния бюджет по общинските проекти по ПРСР и Програмата 

за морско дело и рибарство (ПМДР). Съкратихме и 3 месечния срок за извършване на 

допълнителна проверка за установяване или липса на нередност на 45 дни. 

Темата за лавинообразно увеличаващите се финансови корекции присъстваше трайно 

в дневния ред на Управителния съвет. Въпреки подготвените анализи, постоянно 

предоставяната информация за типови грешки, срещите с вицепремиер, министри, 

ръководители на УО, не успяхме да намерим дори частично разрешаване на 

проблема. Предложенията ни за разширяване на еднократното поемане от държавния 

бюджет на наложени финансовите корекции на общините по проекти от настоящия 

програмен период, както и налагането на плоски финансови корекции за сметка на 

отделните програми, с мотив необходимост от дисциплиниране, не срещнаха подкрепа. 

Сериозни усилия положихме по намаляване на административната тежест при 

кандидатстването и отчитането на проектите. Значително редуцирахме броя на 

изискуемите документи по ОП Храни и ПРСР. По наше предложение бе въведено и 

използването на опростени разходи по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР).  

Резултатите по усвояването на средствата по програмите с европейско финансиране, 

които постигнахме са, както следва:  

 Сключените от общините договори за БФП са над 1 820 на обща стойност 3.8 млрд. 

лв. Това представлява увеличение с 48% на броя на сключените договорите спрямо 

2017 г. и ръст от 30% на договорените от общините средства. Плащанията по 



договорите са в размер на 1.5 млрд. лв., което е два пъти и половина повече спрямо 

2017 г.;  

 Предварително консултирани с общините и депозирани от името на НСОРБ 

становища по над 24 процедури за набиране на общински проекти по ПРСР, ПМДР, 

ОП „Региони в растеж“ (ОПРР) и ОП РЧР; 

 Представителите ни в Комитетите за наблюдение участваха в общо 25 техни 

заседания, включително в Сърбия, Македония, Гърция и Черна гора. Обработените 

писмени процедури на Комитетите за наблюдение са над 25.  

На база подготвените становища и материали, успяхме да постигнем:  

 Договаряне обявяването на повече от 20 процедури с допустими кандидати общините 

на обща стойност над 1 млрд. лв.; 

 Увеличаване с над 25 млн. лв. на бюджета на планирани процедури с бенефициент 

общините и създаване на по-благоприятни условия за подготовката, изпълнението и 

отчитането на проектите им; 

 Удължаване с 3 месеца срока за постигане на индивидуалните етапни цели от 

големите общини бенефициенти по ОПРР; 

 Окончателно договаряне на общинските проекти по първия прием по подмярка 7.2 

на ПРСР. Сключени са 326 договора на стойност 427 млн. евро; 

 Изменихме ПМДР и с това осигурихме около 5 млн. лв. за финансиране на 2 Местни 

инициативни рибарски групи (МИРГ). Завишихме от 30% на 50% и размера на 

авансовите плащания за текущи разходи, които МИРГ могат да поискат на годишна 

база. 

През годината проведохме и тематични дискусионни форуми по отделни европрограми. 

Срещите ни във формат УО, ДФЗ, партньорски организации са над 20, а участията ни в 

заседания на парламентарната комисия по европейски въпроси и контрол на 

еврофондовете са 5. Над 48 са участията ни в различни форуми по ЕСИФ, включително 

като съорганизатори, за обсъждане на важни за общините проблеми. През ноември 

съвместно с НСОРБ-Актив проведохме Десетата юбилейна национална среща на евро 

експертите от общините. В събитието се включиха над 250 участници, както и 

представители на ЦКЗ, на УО, на ДФЗ и на Фонда на фондовете. В подкрепа на общините 

подготвихме над 320 информационни материала, които са публикувани в електронния и 

информационния ни бюлетин.  

Чрез изпълнявания от НСОРБ проект „ПРОГРЕС“ в подкрепа на общините при 

подготовката и изпълнението на общински проекти, съфинансирани от ЕСИФ, 

обезпечихме безплатното участие в 8 дискусионни форума и събития на над 1 700 

представители на общини. 

Периодът съвпадна и с 

анонсирането от страна на 

Европейската комисия на 

предложенията й по 

Многогодишната финансова рамка 

(МФР) за периода 2021- 2027. За 

запознаване на общините с 

бъдещите възможности за 

финансиране, организирахме 



съвместно с Комитета на регионите 

политически дебат, а в последствие в 

рамките на Националната среща на 

евроекспертите и експертен такъв. 

Подготвихме и публикувахме поредица 

от материали по новата МФР. Активни 

участници бяхме и в националната 

кампания по дебата за бъдещето на 

Кохезионната политика на ЕС.  

4. Законодателни инициативи на 

НСОРБ и взаимодействие с 

Народното събрание 

През изтеклата 2018 г. Сдружението имаше активна дейност за 

развитие на законовата рамка за местното самоуправление. 

Активно се възползвахме от възможностите, които ни предоставя 

подписаното през 2017 г. Споразумение за сътрудничество с 

Народното събрание. За разлика от предишни периоди, когато 

изчаквахме да се внесе тематично свързан законопроект и тогава да 

присъединим нашите предложения към него, сега много по-често 

предприемахме изпреварващи действия и сами инициирахме 

внасянето на нашите предложения. 

В рамките на законодателния процес преследвахме две основни цели: от една страна 

защита интересите на общините от предложени норми с неблагоприятен ефект; от друга 

страна – за включване на позитивни за общините промени към вече внесени 

законопроекти.  

В регулярното взаимодействие с парламента можем да отчетем забележим напредък. 

Практически винаги, когато има предложения, свързани с дейността на общините, се 

иска наше становище и участваме в заседанията на ресорните комисии, където го 

представяме и отстояваме.  

Чести са случаите, когато при по-важни законови изменения се създават работни групи, 

в които ние участваме, или пък се организират целеви срещи с ръководствата на 

парламентарни комисии, на които да обосновем нашата позиция и да изработим 

балансирани решения. Такива бяха случаите с измененията в Закона за водите, в 

Закона за чистотата на атмосферния въздух, в два законопроекта за изменения на 

Закона за местните данъци и такси и др. Определено можем да отчетем повишена 

успеваемост при отчитане на нашите предложения във финалните текстове на законите. 

Ако трябва приблизително да отчетем този показател, той ще е над 60% - стойност, която 

разбира се не може съвсем да ни удовлетворява, но не е за подценяване. 

Несъмнено най-показателен пример за нивото на взаимодействието ни е проведения по 

инициатива на Сдружението Дискусионен форум на 14 март 2018 г. в Народното 

събрание. На него по наша покана се отзоваха Председателя и заместник-председател на 

Народното събрание, председателите и членовете на 3 ресорни парламентарни комисии 

– по местно самоуправление, по вътрешна сигурност и обществен ред и по околната 

среда и водите. Във форума от наша страна участваха членовете на Управителния съвет 

и други кметове на общини, като общият брой на участниците надхвърли 60 човека. На 

него представихме пред народните представители и дискутирахме съвместно с тях два 

законопроекта, изготвени от Сдружението в партньорство с институции от централната 

изпълнителна власт, а именно: 



 Изменения в Закона за водите: 

В резултат на интензивна работа съвместно с ръководството на Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор до края на 2017 г. изготвихме законопроект, който 

предвиждаше класификация на язовирите по мащаб и степен на риск, както и съответно 

оптимизиране на процедурите по контрол в съответствие с класификацията. За 

определените като малки и с ниска степен на опасност язовири отпадна контрола от 

страна на ДАМТН, както и необходимостта от назначаване на оператор на язовирната 

стена. Отделно от това беше предвидена възможност за прехвърляне от общините на 

държавата на язовири, за които те преценят, че нямат възможност да поддържат в 

съответствие със законовите изисквания. След приемането и обнародването на закона в 

началото на м. юли 2018 г. през месеците август и септември в общините протече процес 

на преоценка на възможностите за поддържане на язовирите и в редица от тях 

общинските съвети взеха решения за прехвърлянето им на новообразуваното държавно 

предприятие. До крайния срок, 7 октомври 2018 г., такива заявления до Министъра на 

икономиката подадоха 119 общини за общо 2 734 бр. язовири. Практически това са 

повече от половината язовири, досега собственост на общините. 

 Изменения в ЗМСМА: 

На редица форуми по въпросите на обществения ред и сигурност на местно ниво, 

включително и проведените през 2016 г. регионални срещи на всички общини в 6-те 

района за планиране с ръководството на МВР, общините изтъкваха проблемите, 

свързани със законови ограничения при осъществяване на дейностите по контрол за 

спазването на общинските наредби и охрана на общинската собственост. На това 

основание НСОРБ изготви съвместно с МВР законопроект, предоставящ правомощия на 

общинските служители в тази насока – ЗИД на ЗМСМА. След дългогодишни усилия за 

осигуряване на законодателна подкрепа, най-после успяхме да осигурим внасянето на 

законопроекта в Народното събрание през м. юни тази година. Той предвижда 

предоставяне на правомощия на общински служители по контрола за спазването на 

наредбите, по охрана на общинската собственост, по контрола на организацията на 

движението. В допълнение чрез законопроекта (предвидени изменения и в Закона за 

движение по пътищата) на общините се предоставя възможност за контрол по спазване 

правилата за движение по пътищата в рамките на населените места чрез 

видеонаблюдение. Предвидено е съответно глобите от нарушенията, регистрирани чрез 

общинските системи за видеонаблюдение да постъпват в бюджетите на общините. През 

м. септември започна разглеждането на законопроекта в парламента, като към момента 

е приет на първо четене от трите ресорни комисии, на които беше разпределен. Очакваме 

по-нататъшното му обсъждане и окончателно приемане. 



Проект на Закон за гробищните 

паркове 

През 2018 г. по инициатива на Столична 

община НСОРБ проведе активна дейност 

за подготовка на проект на Закон за 

гробищните паркове, погребенията и 

погребалната дейност. Разработването на 

законопроекта на експертно ниво протече 

чрез обсъждане на редица общински 

форуми, а финалният вариант беше 

съгласуван чрез анкетно проучване до 

всички общини и утвърден от 

Управителния съвет на НСОРБ през м. 

юли.  

Основна цел на законопроекта е да даде 

устойчива регулация за поддържане и 

развитие на гробищните паркове и 

предоставяне на качествени погребални и 

ритуални услуги за гражданите съобразно 

европейски стандарти. 

Законопроектът предлага възможности за 

решение на основни проблеми на 

общините по поддържането и развитието на гробищните паркове като липсата на 

средства за благоустрояване и поддържане на гробищата; запълване на съществуващите 

парцели и необходимостта от постоянно разширяване или търсене на нови; обжалване и 

отмяна на общински наредби в тази сфера, поради невъзможността съответните 

регулации да бъдат уредени на подзаконово ниво; агресивни и нелоялни практики на 

частни обредни и каменоделски дружества, основно от сивия сектор на икономиката. 

През м. септември 2018 г. НСОРБ организира представянето на законопроекта в 

парламента пред депутати – зам.-председател на Народното събрание и председателите 

на парламентарните комисии по местно самоуправление, по вероизповеданията, по 

култура, гражданско общество и медии. В края на м. ноември 2018 г. председателят на 

Управителния съвет изпрати законопроекта с официално писмо до председателя на 

Народното събрание и до председатели на парламентарни комисии. Очакваме 

своевременното внасяне и разглеждане на този разработен изцяло от нас законопроект. 

5. Електронно управление и административно обслужване 

През 2018 година настъпи принципна промяна в подхода за решаване задачите в областта 

на електронното управление. За първи път задачите 

обхванаха едновременно всички администрации и усилията 

бяха насочени главно към:  

 

 Комуникационно свързване на администрациите с 

централизираната платформа RegiX за достъп до регистри, 

съдържащи данни, необходими при изпълнението на административните услуги; 

 Създаване на директна комуникационна свързаност между информационните 

системи (ИС) на администрациите от всички нива чрез Средата за електронен обмен 



на съобщения (СЕОС) и преминаване към изцяло електронен обмен на документи 

между администрациите. 

Отчитайки сложността на задачите и необходимостта за общините да поставят и 

дискутират възникналите проблеми, свързани с изпълнението им, Сдружението и 

НСОРБ Актив организираха през 2018 год. работни срещи на представители на 

общините с ръководството и експерти на ДАЕУ в рамките на откритото заседание на ПК 

по администрация и електронно управление, Националната среща на секретарите на 

общини в гр. Правец и по време на Годишната среща на местните власти в к. к. Албена. 

В отговор на поставените от общините въпроси на сайта на Сдружението в раздела „В 

помощ на общините“ са публикувани образци на Заявления за достъп до 31 регистъра на 

RegiX, указния на ДАЕУ за правното основание за достъп до регистрите на МОН и 

указания на ДАЕУ за подписване на е-документи с електронен подпис. Като резултат от 

сътрудничеството между Сдружението и Агенцията беше осигурена ускорена процедура 

за достъп на общините до 52 вида данни от 19 регистри, списъкът на които беше 

публикуван в Електронния бюлетин.  

В резултат от направеното към края на 2018 год. може да се отчете, че преобладаващата 

част от общините вече имат необходимия достъп през RegiX до данни, необходими при 

предоставянето на административни услуги, което облекчава тяхното заявяване. Наред с 

това към 1.11.2018 год. 250 общини са включени в регистъра на потребителите на СОЕС 

и към директния обмен на е-документи.  

Втората група задачи включва Регистровата реформа и Трансформацията на модела на 

административното обслужване (ТМАО). Те се реализират с финансиране от голям 

проект, в който НСОРБ участва като Партньор на Администрацията на МС (АМС). В 

рамките на проекта, Сдружението разработи и представи на АМС документация за 

унифициране на 20 общински услуги. За тях са изготвени Заявление, списък на 

документите, предоставяни от заявителя, описание на начините за заявяване на услугата 

и получаване на резултата от нея и други данни за разглежданите услуги, които са 

идентични за общините и следва да се унифицират. Практическата унификация на 

избраните услуги 

ще се извършва 

от общините през 

2019 г. чрез 

въвеждане на 

съответните 

документи и 

данни за 

изпълняваните от 

тях услуги в 

Административния регистър (АР). За целта Сдружението ще указва необходимото 

съдействие. 

Препоръките, направени при изпълнението на проекта за ТМАО бяха нормативно 

утвърдени с Решение на МС 704/5.10.2018 г. В изпълнение на част от тях вече са 

отписани от АР 18 услуги на общините. НСОРБ е посочена като отговорна 

администрация по изготвяне отчета по изпълнение на задачите по Решението. Това ще 

става в условията на взаимодействие с общините, което ще започне от началото на 2019 



г. За изпълнение на част от решенията ще се работи съвместно и с други държавни 

структури като МОН, МРРБ, МВР, ИА „Автомобилна администрация” и др. 

Основната дейност по реализирането на Регистровата реформа ще започне през 2019 г. с 

утвърждаване на приоритетните проекти, свързаните с тях нормативни промени и 

източниците за финансирането им. Общините и НСОРБ ще имат сериозни ангажименти 

при реализиране на реформата. Нейното изпълнение ще позволи голяма част от 

регистрите, които общините по силата на нормативен акт сега създават всяка по отделно, 

да се обединят тематично в централизирани регистри. В тях общините само ще въвеждат 

on-line своите данни и ще се освободят от ангажимента да поддържат необходимия 

софтуер и хардуер, да предприемат мерки за защита на данните и да подсигуряват 

необходимите за целта квалифицирани ИТ специалисти.  

През 2018 год. започна и създаването на Единната информационна точка (ЕИТ) по 

Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. Към нея 

общините ще имат задължението да подават информация за наличната на тяхна 

територия инфраструктура, подходяща за разполагане на високоскоростни съобщителни 

мрежи, на подадените инвестиционни намерения за изграждане на такава 

инфраструктура, на условията и изискуемите документи за издаване разрешения по ЗУТ. 

На Годишната среща на местните власти в к. к. Албена, 

представителите на МТИТС, отговарящи за проекта, представиха 

ангажиментите на общините към ЕИТ, което през следващата 

година ще бъде още едно предизвикателство за тях в сферата на 

информационните технологии, а същевременно и бъдещ принос по 

ускореното изграждане на високоскоростни съобщителни мрежи в 

страната.  

II. АКЦЕНТИ В ТРАДИЦИОННИТЕ УСТАВНИ ДЕЙНОСТИ 

НА НСОРБ ПРЕЗ 2018 Г. 

1. Представителство и защита интересите на общините пред централната власт 

– основни резултати в секторните политики 

През 2018 г. в сферата на социалната политика и услуги „вървеше“ широк 

консултативен процес. Сдружението беше представено в 35 работни групи и 

консултативни органи на МТСП и неговите структури, с над 100 общински 

представители. През годината беше подготвен и новият Закон за социалните услуги, 

който променя изцяло философията за предоставянето им. НСОРБ успя да отстои редица 

важни за общините условия, които да бъдат включени в окончателните текстове на 

законопроекта, особено по отношение финансовото осигуряване на социалните услуги и 

тяхното управление от общините. През цялата година функционираше и специална 

работна група, която имаше за цел да изработи предложение за стандарт за делегирана 

от държавата дейност „Личен асистент“, но проектът за стандарт не беше приет от 

Министерство на финансите и не стана част от Бюджет 2019 г. За сметка на това и под 

силен обществен натиск, Народното събрание прие новият Закон за личната помощ. 

Съгласно него, услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен 

помощник“ ще продължат да се предоставят при досегашните условия до стартирането 

на новия механизъм за лична помощ от 1 септември 2019 г. Пред НСОРБ стои открит 

въпроса още в началото на 2019 г. да успеем да осигурим допълнителен ресурс по 

общинските бюджети за администрирането на този нов механизъм, който на практика не 

е социална услуга, но изисква определени административно - технически разходи за 

ефективното предоставяне на подкрепа за хората с увреждания.  



По схемите, финансирани от оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и 

„Региони в растеж“ за социалната инфраструктура на общините успяхме да отстоим по-

широко обхващане на повече общини в картите на услугите за деца и за пълнолетни лица, 

които ще се изграждат по двете оперативни програми. Включването на общините в тези 

карти беше направено въз основа на обективни критерии, предложени от нашите 

представители, като бяха включени и резервни общини. Успяхме да договорим и една 

нова, полезна и търсена от нашите жители услуга - „Патронажна грижа за възрастни хора 

и лица с увреждания“, чието изпълнение ще стартира през 2019 г. 

Продължи традиционно активното ни взаимодействие с Министерството на 

образованието и науката – министър Вълчев участва в 3 национални форума на 

НСОРБ, а заместник-министри и експерти – в над 10 работни срещи и дискусии. Акцент 

през тази година беше съвместната работа по механизма за обхват в системата на 

предучилищното и училищното образование. По оценка на МОН, общините имат 

изключително важна роля в проследяването на децата, тяхното привличане и задържане 

в образователната система. В течение на годината са осигурени над 25 млн. лв. 

допълнително за извънкласни и извънучилищни дейности. В резултат от активната 

позиция на НСОРБ, част от ресурса ще остава в общините и ще се използва за 

организиране на междуучилищни прояви. В процес на финализиране е и мащабен 

системен проект на МОН, чрез който над 70 млн. лв. ще бъдат насочени за обхващане на 

децата от уязвими групи в детските градини.  

Десетки са срещите и дискусиите на експертно ниво за търсене на най-добрите за 

местната власт решения. През 2018 г., НСОРБ инициира, а МОН подкрепи активизиране 

на диалога между регионалните структури на МТСП и МОН и местните власти. През 

годината бяха проведени 3 форума (1 на ръководно и 2 на експертно ниво), в рамките на 

които се дискутираха механизми за прилагане на по-интегриран подход между 

социалните и образователни структури. 

Изграденото ефективно взаимодействие и създадената оперативна комуникация между 

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

разрешаване на всеки поставен от общините проблем в сферата на общинското 

образование. 

В общинското здравеопазване, акцент в работата на Сдружението 

през 2018 г. отново бяха общинските болници. Макар и да бяха 

завишени част от цените на клиничните пътеки и навреме 

подписани договорите за целева субсидия (списъка на болниците в 

труднодостъпни/планински райони бе изпратен в МЗ през месец 

януари), това не реши проблемите, пред които са изправени 

лечебните заведения в общините. Високите изисквания, заложени в 

медицинските стандарти и липсата на лекари и медицински сестри продължават да са 

едни от основните предизвикателства, на които трябва да се търси решение. 

В тази връзка през месец май НСОРБ гласува против проекта на Национална 

Здравна Карта, като настоя той да бъде съобразен с Областните здравни карти, 

изготвени от областните комисии, които са широко консултирани и приети, съобразно 

потребностите на населението. Постоянната комисия по „Здравеопазване” проведе три 

открити заседания през годината, като бяха проведени срещи с представители на МЗ. 

През 2018 година общинските болници формират 15% от ресурса на Здравната каса, или 

това са разходи в размер на около 265 милиона лева. За 2018 година 

общинските лечебни заведения ще получат допълнително 31 

милиона лева от Министерството на здравеопазването за 



заплащане на лечение на туберкулоза, за психиатрия, ТЕЛК, Спешна медицинска помощ 

и по методиката за труднодостъпни райони. Очаква се субсидията за общинските 

болници в труднодостъпни/планински райони да се увеличи с 4 млн. лв. през следващата 

година. 2019 година за общинските болници е годината на очаквания за промяна на 

модела на здравеопазването. В сформираните комисии, които работят по предложените 

два модела са включени шест представители на НСОРБ. 

За разлика от предходната година, през 2018 г. не бяха направени 

съществени изменения в законодателството в сферата на 

устройство на територията, които пряко да засягат дейността на 

общините. На етап проекти обаче остават: обединен ЗИД на Закона 

за устройство на територията, проект на Наредба №4 за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти (ОСИП), проект на 

Наредба №1 от 2009г. за условията и реда за устройство и 

безопасността на площадките за игра. 

По-важните предложения от страна на НСОРБ, отразени в проектите на горецитираните 

нормативни актове са: намален обхват на частите на инвестиционните проекти, 

необходими за издаване на разрешение за строежите от четвърта и пета категория в 

Наредба №4 за ОСИП; отпадане на срокът за привеждане на площадките за игра в 

съответствие с изискванията на Наредбата №1 от 2009г., както и изискването за 

ежеседмичен контрол от стопаните на площадките за игра. С цел по-справедливо и 

ресурсно осигурено разпределение на отговорностите по поддържането и контрола на 

детските площадки, ще продължим да настояваме да се предвиди възможност 

гражданско сдружение, регистрирана етажна собственост, НПО или друго сдружение с 

нестопанска цел на базата на договор със собственика на имота да поддържа площадката 

за игра в съответствие с Наредбата. 

През тази година представители на НСОРБ взеха участие в различни междуведомствени 

работни групи за законодателни промени в сферата на устройство на територията. 

Поради трудното постигане на консенсус между членовете, работата в тях ще продължи 

и през следващата година. Например Междуведомствената работна експертна група към 

МРРБ със задача да разработи и представи концепция за ново законодателство в областта 

на устройство на територията проведе три заседания, като на последното се взе решение 

да се проучи и анализира законодателството в 10 държави-членки на ЕС по основните 

етапи на инвестиционния процес, с оглед намиране на оптималния вариант за промяна 

на нашето законодателство и прилагане на добрите практики. 

Във връзка с получени сигнали от редица общини, през септември изпратихме писмо до 

директора на НИНКН, министъра на културата и министъра на регионалното развитие и 

благоустройството с настояване за предприемане на необходимите действия за 

ускоряване на процедурите по съгласуване на ОУПО. 

2. Становища по проекти на нормативни актове и дейност на представителите 

на НСОРБ 

През 2018 г. година НСОРБ активно отстояваше интересите на общините в текущите 

промени в нормативната рамка по законодателни и нормативни инициативи на 

Народното събрание и на Министерския съвет. Изготвени и изпратени бяха общо над 

120 становища, като 45 от тях бяха по законопроекти. Сред останалите са становища по 

наредби, национални програми и стратегии, нормативни и административни актове на 

Управляващи органи на оперативните програми и др. 



Видно от графиката по-долу, най-много становища са били подготвени по искане на 

Народното събрание. През 2018 г. народните представители бяха изключително активни 

със законодателните си инициативи и за екипа на Сдружението беше истинско 

предизвикателство да успява да „улови“ всички предложения между първо и второ 

четене на законопроектите, за да може бързо да съгласува с общините и реагира със 

становище.  

 

 

При изготвяне на обща позиция на общините, по всички важни проекти на нормативни 

актове извършвахме проучване сред общините чрез изготвени анкетни форми. В други 

случаи позицията ни се формираше при дискусиите на заседания на постоянните 

комисии на Сдружението или чрез допитване до изградените експертни мрежи. 

Изготвената позиция се отстояваше активно от нашите представители на заседания на 

комисиите на Народното събрание – при по-важни законопроекти, чрез участието на 

нашите представители в заседанията на смесените консултативни органи с централната 

власт, в многобройните работни групи с различни министерства. 

При отстояването на общинската позиция в законодателния процес Управителният съвет 

отделяше специално внимание на промените в „Общинската конституция“ – Закона за 

местното самоуправление и местната администрация. През годината имаше приети 

или изготвени и внесени 4 такива законопроекта, включително инициирания от нас 

проект за разширяване на общинските правомощия в сферата на обществения ред,  както 

и проекта, изготвен от Министерство на финансите във връзка с искания на кметовете на 

кметства. Основен фокус при формиране на позициите ни по тези проекти беше поставян 

върху защита правомощията на местната власт, както и намиране на адекватен баланс 

във функциите на органите на местната власт. 

В тази връзка трябва да споменем успешната ни инициатива за отлагателни срокове на 

въведени чрез Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобито имущество изисквания за несъвместимост в статута на общинските 

съветници. Без тази важна промяна в общинските ни съвети би могло да се стигне до 

масово напускане на съветници, до блокиране работата на съветите с всички последствия 

за оперативната работа на общините. Но, макар и отложен за края на 2019 г., този 

проблем не е решен и ние ще продължим усилията си за намиране на трайно решение, 

което е наложително в контекста на предстоящите местни избори.  

Особено важна, а и резултатна беше изразената и категорично отстоявана позиция по 

промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух. Успяхме, чрез интензивен 

диалог с изпълнителната власт, но най-вече с Парламента, да отстоим позиция да не ни 



се налагат глоби за фактори, които не зависят от нашата дейност, както и да отложим 

влизането им в сила за 2020 г.  

При обсъждане на внесените изменения на Закона за пътищата, на основание 

решението на Управителния съвет, внесохме предложение за отчисляване на 20 % от 

приходите от винетна и тол такси за бюджетите на общините. Предложението ни не беше 

прието и намирането на трайно финансиране за общинската пътна мрежа остава една от 

основните задачи на НСОРБ и за 2019 г. 

Можем също да отбележим като успех дейността ни по отстояване на общинската 

позиция при измененията на Наредби на МРРБ относно пътната сигнализация, 

свързано с проверките на пешеходните пътеки от прокуратурата. В този случай успяхме 

да въведем допустимост на оцветените в червено пътеки, което ни спести разхода на 

допълнителни средства по премахването им и за наложени глоби. 

Не доведоха до успех обаче усилията ни да защитим общинската позиция по Закона за 

авторското право и сродните му права. При проведеното проучване сред общините 

позициите не бяха еднозначни, но все пак преобладаваше мнението да отхвърлим тази 

нова отговорност. Въпреки това тези норми бяха приети и ни наложиха отговорност за 

контрола по спазване на авторските права. Все пак ще можем да компенсираме усилията 

си с половината от приходите от санкциите по закона. 

НСОРБ има определени представители в общо 189 междуведомствени органи – 

консултативни съвети, комитети за наблюдение, комисии, работни групи и др. с над 400 

представители от 130 общини.  

През 2018 г. над. Сдружението работи в тясна връзка и партньорство с централната власт 

за постигане на положителни резултати и вземане на важни за общините решения. 

За 2018 г. нашите представители участваха в над 200 срещи на политическо и експертно 

ниво с министри, народни представители, председатели на държавни агенции, 

профсъюзи, партньори от чуждестранни организации и др.: 

 над 80 заседания на национални и координационни съвети и комисии; 

 над 30 заседания на Комитети за наблюдение по оперативните програми и 

програмите за трансгранично сътрудничество; 

 над 90 заседания на работни групи. 

Водещите по брой междуинституционални органи и представители са секторните 

политики: социална и демографска политика, закрила на детето и регионално развитие, 

следвани от здравеопазването, околната среда и водите, електронното управление, 

образованието и науката, развитието на земеделието и селските райони. 

Най голямата ни група представители е към социалните институции: Министерство на 

труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Държавна агенция за 

закрила на детето и др. - 100 представители изборни лица и общински служители, които 

участват в над 35 съвети и работни групи.  

Другата голяма група представители на НСОРБ покрива регионалното развитие, 

благоустройството, жилищната политика и съответно мрежите по водоснабдяване и 

канализация, електроразпределение и др. - сдружението има излъчени над 80 

представители в 25 междуинституционални органа. В партньорство работим и с Агенция 

„Пътна инфраструктура“ и Агенцията по геодезия, картография и кадастър. 

Сдружението има активни представители и в сферата на здравеопазването, културата, 

туризма, икономиката и др.  



Екипът на НСОРБ обезпечава участието на всеки един представител в 

междуведомствените органи чрез логистична подкрепа, осигуряване на ефективна 

комуникация и координация между организациите и подготовка на бележки и помощни 

материали за участие, най-вече в Комитетите за наблюдение по Оперативните програми 

и националните съвети и комисии.  

С цел повишаване активната работа на нашите представители, както и стимулиране 

ефективността на тяхната дейност за защита интересите на всички общини, Сдружението 

предвижда промяна в политиката по представителство. В бюджета за 2019 г. са заложени 

разходи за осигуряване на дейностите по представителството на НСОРБ. В тази връзка е 

необходимо приоритизиране на представителството ни и насочване на силите и 

съответно финансирането само в междуинституционалните органи, от които може да 

произлезе реална полза за общините.  

3. Подкрепа от НСОРБ за разширяване на общинския капацитет 

2018 г. беше особено интензивна за обучителната дейност на НСОРБ – в 

организираните общо 180 присъствени обучения се включиха 5 462 общински 

служители. Тяхното провеждане и безплатно предоставяне на общините стана възможно 

благодарение на успешно изпълнения от НСОРБ проект „Подобряване капацитета на 

общинските служители за предоставяне на качествени услуги“, финансиран по 

ОП „Добро управление“. В рамките на проекта беше осигурено дистанционно обучение 

за други 360 общински експерти, разработени бяха 10 наръчника по ключови за местното 

самоуправление теми, създадена е електронна платформа за обучения - 

https://obuchenie.namrb.org/. 

Друг приоритет в дейностите за подкрепа на общините е успешното разработване и 

изпълнение на европейски проекти. С осигурени по ОП „Добро управление“ средства, 

НСОРБ изгради капацитет да предостави експертна помощ и подкрепа на общините в 

цялостния процес на подготовка и реализация на техните проекти. Създаденото целево 

звено – Общинския ресурсно-координационен център пое цялостната организация по 

защита на техните интереси, по осигуряване на експертна помощ и организиране на 

целеви форуми. От началото на 2019 г. НСОРБ, с ресурс от същия проект, ще осигури за 

всички общини безплатна консултантска подкрепа в три приоритетни области – 

обществени поръчки, държавни помощи и финансови инструменти.  

С проектно финансиране Сдружението разработва и проекти на документи, които да 

подкрепят общините при оптимизиране на административните им структури. 

Планирали сме за началото на следващия общински мандат да бъдат подготвени 

примерни структури на различни по мащаб общини, проекти на устройствени 

правилници, длъжностни характеристики и други вътрешни документи. Ще бъдат 

анализирани и възможните форми за организиране предоставянето на споделени услуги, 

насърчаване на междуобщинското сътрудничество и по-ефективното използване на 

публичните ресурси. 

През 2018 г. НСОРБ акцентира и върху 

насърчаване на общините да подпомагат 

местното икономическо развитие като 

ключов фактор за преодоляване на 

демографската криза и просперитета на 

общините. Проведените тематични форуми, 

дискусиите с бизнеса и други заинтересовани 

страни показват, че независимо от 

https://obuchenie.namrb.org/


ограничените си правомощия, общините имат значителна роля в активизиране на 

предприемачеството и развитието на успешни бизнес проекти. НСОРБ подготвя и проект 

с норвежко финансиране, чиято основна цел е да създаде примерни модели за развитие, 

основано на местния потенциал и човешки ресурс.  

Разнообразни и многобройни през годината бяха и експертните консултации, които 

НСОРБ осигури за своите членове. 

Дейностите на НСОРБ по подготовка и изпълнение на проекти на организацията следват 

реалните потребности на общините. Проведеното в началото на 2018 г. мащабно 

проучване за удовлетвореността на общините определиха основните потребности от 

подкрепа. Именно в отговор на заявените очаквания екипът на НСОРБ разработи и 

успешно защити проектни предложения. През годината с над 4 млн. лв. привлечени 

външни ресурси са финансирани обучения по ключови за местното самоуправление 

теми, дискусионни форуми, експертна подкрепа за стандартизиране на общински 

услуги, усъвършенстване на административните структури, работа по европейски 

проекти, консултантска подкрепа в сферата на обществените поръчки, държавните 

помощи и финансовите инструменти и други. Уверено можем да твърдим, че НСОРБ 

има изграден капацитет за осигуряване на ресурси, с които да отговори на всички заявени 

потребности. Доколко обаче ще се възползваме от възможностите зависи само от нашата 

и на екипите ни инициативност. 

4. Международна дейност на НСОРБ 

Комитет на регионите на ЕС (КР). Делегацията ни в КР участва във всичките шест 

негови пленарни сесии, както и в заседанията на Бюрото му. Делегатите ни се включиха 

активно и в 32 заседания на комисиите на КР. Участваха и в тематични конференции и 

събития в Белгия, Гърция, Испания, Румъния и Унгария.  

На първата за 2018 година пленарна сесия на КР през януари в Брюксел, българската 

делегация и НСОРБ осигуриха участието на вицепремиера Томислав Дончев. Пред 350-

те членове на КР той представи приоритетите на Българското председателство на Съвета 

на ЕС. Делегацията проведе и нарочна среща с Дончев, на която се коментираха 

бъдещето на Кохезионната политика, бюджета на ЕС след 2020 г. и присъединяването на 

Западните Балкани към Съюза.  

През февруари на заседание на Комисията по социална политика, образование, заетост, 

научни изследвания и култура (СЕДЕК) се прие становище за укрепване на европейската 

идентичност чрез образование и култура с докладчик ръководителят на българската 

делегация Таня Христова, кмет на община Габрово. НСОРБ подкрепи подготовката на 

становището, в което се изтъква ключовата роля на местните и регионалните власти в 

областта на политиките на образованието и културата поради близостта им до 

европейските граждани и се настоява те да продължат да играят централна роля при 

прилагането и адаптирането на предложени мерки и реформи. 

През м. юли в Брюксел председателят на УС на НСОРБ Даниел Панов и изпълнителният 

директор на Сдружението участваха в дебат на високо равнище, организиран от КР с 

президентите на националните асоциации на местните и регионални власти от ЕС по 

визията им за бъдещето на Европа. Пред над 50 представители на европейски асоциации, 

Панов представи становището на българските общини и НСОРБ по климатичните 

промени и необходимостта да бъдат предприемани планирани, съгласувани, активни и 

устойчиви мерки за справяне с тях. Председателят на УС участва и в дебата по 

откриването на пленарната сесия на КР, като говори за солидарността, ежедневните 



проблеми на хората на местно 

ниво и необходимостта от 

подпомагане на европейската 

интеграция на страните от 

Западните Балкани. 

През ноември НСОРБ депозира 

кандидатурите на 4-ма наши 

млади кметове за участие в 8-та 

Среща на върха на Европейските 

общини и региони, която ще се 

проведе на 14 -15 март 2019 г. в 

Букурещ, Румъния.  

Конгрес на местните и 

регионалните власти на Съвета 

на Европа.  В пълен състав 

националната ни делегация участва и в пролетната и есенната сесии на Конгреса. Те 

преминаха под знака на основаното на правата управление на местно и регионално ниво 

и на интегритета и етичното поведение на местните и регионални изборни 

представители. На есенната сесия се избра ново ръководство на Конгреса - президент, 

президенти на двете камари и на комисиите. Делегатите ни участваха и в заседания на 

трите комисии в Страсбург и Истанбул.  

В края на октомври в Брюксел, изпълнителният директор на НСОРБ модерира 

организиран от Съвета на Европейските общини и региони дебат за бъдещето на 

иновациите, икономиката и социалното сближаване. Пред колегите си от европейските 

асоциации, Силвия Георгиева говори за значението на селските райони и спешната 

нужда от инвестиции в развитието им, за да могат те да отговорят на очакванията на 

гражданите си за по-добър достъп до комунални и публични услуги, инфраструктура, 

здравеопазване и образование.  

Участие взехме и в Общо събрание на Мрежата на асоциациите на местните власти от 

Югоизточна Европа (НАЛАС), организирано в Бърдо, Словения. Делегатът ни Емануил 

Манолов, кмет на община Павликени бе избран за трети заместник-президент на 

Мрежата. Съгласно ротационната система на президентството, през 2021 г. НСОРБ ще 

поеме ръководството на НАЛАС. В Словения НАЛАС отличи и бившия директор на 

НСОРБ доц. д-р Гинка Чавдарова за приноса й към развитието на местното 

самоуправление в Балканския регион.  

По линия на международния обмен, 

НСОРБ имаше посещение на 

делегация от Китайската народна 

асоциация за приятелство между 

градовете (КНАПГ). Визитата бе по 

линия на подписаното през 2011 г. 

Споразумение за сътрудничество с 

тях. Китайските гости посетиха и 

община Пловдив.  

Участвахме като партньори, 

съвместно със Столична община, на 

Среща на местните лидери на страните от 

инициативата „16+1“, провела се на 20 октомври 2018 г. в София. В нея се включиха над 



700 представители на държавни институции, регионални и местни власти, бизнеса и 

академичния сектор от Централна и Източна Европа и Китай. Българските кметове, 

организирани от НСОРБ и изпълнителният директор на Сдружението представиха 

възможностите за инвестиции в общините и проведоха двустранни срещи с 

представители на китайските провинции и бизнеса. 

Съвместно с общините Елин Пелин и Горна Малина посрещнахме и делегация от 40 

кметове на средни и малки общини от селските райони на Австрия. Партнирахме и на 

община Варна при провеждането на форум на побратимени руски и български градове 

през септември. В края на октомври организирана от нас 23 членна делегация участва в 

10-та юбилейна среща на побратимените български и руски градове в град Наро-

Фоминск на Руската Федерация. Проведохме и срещи с посланиците на Франция и 

Холандия, както и с представители на посолствата на Германия и САЩ в България по 

въпроси за съвместно сътрудничество. Мерки за бъдещо взаимодействие обсъдихме и с 

настоящите ни посланици в Албания и Македония. Оказахме и съдействие за 

побратимяване на български общини с местни власти от Япония, Южна Корея и Китай.  

В изданията ни, на интернет страницата ни и в социалните мрежи информирахме 

общините за дейността на делегациите ни, за въвличането ни в работата на 

международни организации, за предстоящи международни форуми, семинари, събития 

и обучения. Публикувахме и добри практики на чуждестранни местни власти по 

опазване на околната среда, устойчив градски транспорт, подобряване на предоставяни 

публични услуги на гражданите и др. Изготвените и публикуваните материали за 

международната ни дейност са над 170. Броят им е три пъти по-голям в сравнение с 2017 

година, което е показателно за интензитета на международната ни дейност. В 

допълнение, следствие на активните ни дейности по Председателството на Съвета на ЕС, 

многократно се завишаха отправени ни покани за участия в събития в Китайската 

народна република, Чешката република, САЩ, Руската федерация, Израел, Македония 

и др. страни. Голям е интересът на местни и регионални власти от някои от тези държави 

за сътрудничество с наши общини. Всичко това показва, че паралелно с уставните ни 

задачи, имаме капацитет да осъществяваме в пъти по-активна международна 

дейност, като по този начин увеличаваме престижа на НСОРБ и общините ни в 

европейски и международен план.  

Предложение за подобна нова международна инициатива ще бъде представено в 

програмата ни за дейността на Сдружението през 2019 г. 

 

5. Дейност на НСОРБ – Актив ЕООД 

Съобразявайки се с утвърдените практики на взаимодействие 

с екипа на Сдружението, през 2018 г. нашето дружество 

организира и проведе 8 експертни национални срещи и 17 

обучения и практически семинари за различни целеви групи от общините - финансисти, 

счетоводители, одитори, финансови контрольори, данъчни и експерти от дирекции обща 

администрация и управление на човешките ресурси, експерти по обществени поръчки, 

социални дейности, здравеопазване и образование, главни архитекти и експерти по 

устройствено планиране, евроексперти, управители и служители в общински 

предприятия и търговски дружества.  



 

Продължена беше традицията в събитията да се 

включват и членове на общинските съвети, ангажирани с разработването и 

реализирането на политиките в съответния ресор, както и от второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити.  

За успешното им провеждане съществен принос имаха общините, които заявиха желание 

за домакинство (Банско, Ловеч, Пазарджик, Правец, Самоков, Хисаря) и съдействаха 

активно по тяхната организация и представянето на обекти, услуги и добри практики в 

съответствие с характера на съответния форум.  

Създадените през годините партньорски отношения, поддържането на добра 

комуникация и на установените контакти, както и възможността в работен формат да се 

дебатират теми и въпроси от взаимен интерес, са факторите, които допринасят във 

форумите активно да се включват представители на различни институции и организации 

(Народно събрание, МФ, МРРБ, администрация на МС, Сметна палата, АДФИ, КЧСИ, 

Камара на нотариусите, АГКК, ДНСК, НАП, ВАС, КПКОНПИ, ЦИК, ФМФИБ, Фонд 

ФЛАГ, ФУГ, РФГР, УО на оперативни програми и ПРСР и др.), както и специалисти и 

експерти от неправителствения и частния сектор.  

За получените положителни оценки от участниците в организираните от НСОРБ-Актив 

събития съществено значение има също така и фактът, че темите, включени в програмите 

са в голямата си част свързани с актуални въпроси и проблеми от съответната област, 

промени в законодателството и засягащи пряката работа на общинските експерти. 

Общият брой на участниците в националните срещи и обученията за 2018 г. е близо 

2 100. 

Друг важен приоритет в дейността на НСОРБ-Актив за 2018 г. беше разширяването на 

партньорството и сътрудничеството с представители на бизнеса. В специализираното 

изложение „Общинско експо“, което традиционно се провежда в рамките на Годишната 

среща на местните власти, се включиха рекорден брой български и чуждестранни 

компании – 42. Привличането им като спонсори и участници и в останалите форуми и 

срещи е възможност не само фирмите да намерят общината с най-добри икономически 

и стратегически условия за развитие на тяхната дейност, но да бъдат подкрепени и 

общински инициативи за привличане на инвестиции. За отбелязване е и фактът, че 

участието на общините, в качеството им на изложители, също има ръст. През тази година 

със свои щандове се представиха 8 общини (Банско, Варна, Габрово, Ловеч, Минерални 

бани, Правец, Самоков, Тетевен).  

През 2018 г. дружеството предприе активни действия за стартирането и 

популяризирането и на друг аспект от своята дейност - организиране и провеждане на 

обучения по 8 одобрени от министъра на образованието и включени в регистъра на МОН 

програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Проведени 

са 3 обучения за директори, учители и възпитатели от училища и детски градини и за 



членове на комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните на общините Пазарджик, Карлово и Троян. 

Успешно продължи да се развива и консултантската дейност, свързана с разработването 

и управлението на проекти. Дружеството подготви 4 проектни предложения на общини, 

участва в управлението на 3 инфраструктурни проекти, финансирани от ОПРР на обща 

стойност близо 15 млн. лева, изготви една 

междинна оценка за изпълнението на общински 

план за развитие и една междинна оценка за 

изпълнението на областна стратегия за 

развитие, изготви финансов и анализ разходи-

ползи за 2 общини, избрано е за изпълнител 

(като част от обединение) на договор за 

предоставяне на техническа помощ по проект, 

финансиран от ОПОС.  

Прогнозните разчети показват, че НСОРБ-

Актив ще приключи годината с отлични 

финансови резултати, а амбицията на екипа му е през 2019 г. да разшири обхвата и 

подобри качеството на предлаганите услуги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Взаимодействие с външни организации и медии 

Работата с медиите се активизира през 2018 г. Средно два пъти месечно са били поканите 

за интервюта и/или участия на членове на УС или на изпълнителния директор и експерти. 

Сдружението се разпознава от медиите като експертно тяло, което е представително за 

общините в България и изразява тяхната позиция. Все още медиите не разпознават 

НСОРБ като организация, който инициира и реализира политики на местно ниво. В тази 

посока трябва да бъдат посланията на говорителите на сдружението през следващите 

години. 

Започна да функционира с удовлетворителен успех фейсбук страницата на НСОРБ. В 

дигитализираната медийна и обществена среда това е най-актуалният и най-

предпочитаният комуникационен канал. В страницата редовно се публикуват 

информации от събития, работни и официални срещи на екипа на сдружението, отразява 

се работата на заседанията на УС, както и снимки от дейността. Страницата е в 



диалогичен режим, тъй като получава 

съобщения, харесвания и коментари на 

публикации.  

Информация за текущата дейност и 

актуалните задачи на НСОРБ продължи да 

достига до общините – всяка седмица чрез 

Електронния бюлетин и два пъти месечно 

чрез нашия Информационен бюлетин. 

Интернет – страницата на НСОРБ беше 

изцяло обновена и създаде по-добри условия 

за публикуване на полезна информация. 

Продължаваме традиционно доброто си взаимодействие с ключовите ни партньори в 

България – регионалните общински асоциации, Националните асоциации на 

председателите на ОбС и на секретарите, редица нeправителствени организации. През 

2018 г. се активизира взаимодействието с редица професионални организации – камарите 

на строителите, на архитектите, на частните съдебни изпълнители, на нотариусите. 

Доброто взаимодействие при отстояване на общи интереси се запази и с КНСБ, СБУ и 

други синдикални организации. 

Традиционен медиен интерес имаше към Годишната среща на местните власти, която 

беше обстойно отразена в националните медии. За първи път през 2018 година 

Годишната среща бе с медийно партньорство – БТА, БНТ, БНР и в. 24 часа. Това даде 

резултати в количеството на публикациите и в още по-засиления медиен интерес. Най-

мащабното общинско събитие през тази година събра над 850 участника. В рамките на 

деловата програма бяха проведени 10 форума - 4 дискусионни и обучителни форума, 3 

срещи с министри и депутати; 2 пленарни сесии (работна и официална), търговско 

изложение “Общинско експо” и 2 съпътстващи събития – Тенис турнир и Демонстрация 

на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столична община. Форумите бяха 

подготвени от НСОРБ в партньорство с отделните ключови за общините министерства 

(МРРБ, МВР, МТСП, МОН) и с партньорските организации (Националната асоциация 

на председателите на общински съвети, Националната асоциация на секретарите от 

общини, ICT Медия). Като говорители и модератори във формите бяха ангажирани 28 

представители на централната власт; 30 – на общини и 29 – на неправителствения и 

бизнес-сектора. В получената обратна връзка за удовлетвореността, участниците 

поставят много добра (54%) и отлична (30%) 

оценка за полезността на срещата. Високо са 

оценени и резултатите от форумите – средно над 

80% от анкетираните дават отлична или много 

добра оценка на форумите, в които са участвали.  

За първи път през 2018 г. бе проведена 

неформална среща с журналистите, отразяващи 

работата на 

сдружението. На чаша вино с медиите на 11 

декември, рождения ден на Сдружението, УС 

представи работата си през годината по повод 22-

рата година от създаване на НСОРБ. 

НСОРБ има изграден медиен авторитет и 

представителите на УС, както и кметовете на 



общини винаги са били търсени събеседници. Необходима е координация между 

вътрешната тематика на Сдружението и интереса на външните публики, вкл. медиите, за 

да се намери пресечната точка и НСОРБ да затвърждава публичния си имидж на 

сериозна, конструктивна и лоялна организация, която не само изпълнява, но и провокира 

и инициира местни политики. 

7. Дейност на Управителния съвет и екипа 

Ако трябва накратко да характеризираме 2018 г., можем да кажем, че тя беше напрегната, 

но и успешна за общините. Управителният съвет се опитваше своевременно да реагира 

на възникналите проблеми, да търси решения и да отстоява позиции. Показателно е, че 

през тази година значително се увеличи броя на срещите ни с министри и други 

представители на централната власт. Можем да кажем, че в преобладаващата част от 

случаите, нашите мотиви бяха взети предвид и крайните решения бяха съобразени с 

мнението на общините. Успяхме да постигнем желаните от нас промени по отношение 

на таксата за битови отпадъци, значително да подобрим разпоредбите на новото 

законодателство в социалната сфера, да противодействаме на опити за прехвърляне на 

нови финансово неосигурени отговорности. 

Не успяхме да решим всички въпроси, но ви уверяваме, че откритите проблеми ще 

продължат да бъдат в нашия дневен ред. Можем да кажем, че през 2018 г. внесохме 

по-голяма оперативност в работата на Управителния съвет – по всеки нововъзникнал 

проблем незабавно търсехме среща с ресорния министър и в повечето случаи успявахме 

да постигнем положителен резултат. Считаме, че тази практика трябва да се запази, 

защото тя допринася за реално решаване на проблемите. Ще продължим да ви 

информираме за всички наши решения чрез Информационния лист на Управителния 

съвет и останалите издания на НСОРБ. Ще се опитаме през 2019 г. да организираме 

повече изнесени заседания в страната, в които да каним за участие кметове и 

председатели на общински съвети от региона. През следващите месеци ще разчитаме на 

вашето активно участие и в нашите вътрешни дискусии за развитието на местното 

самоуправление, които ще ви бъдат представени в програмата за дейността ни през 2019 

г. За всички членове на УС е изключително важно да бъдат в постоянна връзка с 

общините от своите региони, за да могат своевременно да поставят за обсъждане 

актуалните въпроси. Всеки от членовете на УС представлява определен регион и винаги 

е на ваше разположение за въпроси, идеи или мнения. Най-точната оценка за нашата 

работа ще очакваме да получим от всички вас по време на Общото събрание. 

2018 г. беше първата за новия изпълнителен директор на НСОРБ. Уверено можем да 

кажем, че промяната в оперативното ръководство премина плавно и не доведе до 

нарушаване на работния ритъм на екипа. Положителна оценка заслужават внесените от 

изпълнителния директор промени в дизайна на нашите форуми, създадената организация 

за своевременно планиране и изпълнение на задачите, изградения капацитет за бърза 

реакция по нововъзникнали проблеми. Управителният съвет счита за успешна първата 

година на новия изпълнителен директор и дава висока оценка за неговата работа и 

дейността на екипа на НСОРБ. Сдружението продължава да изгражда капацитет на 

полезна и търсена от общините организация, която е способна да отговори на 

потребностите и да привлече финансов ресурс за изпълнение на важни за нас дейности. 

В следващите месеци предстоят промени в административната структура на екипа, което 

ще позволи дейността му да се обвърже още по-тясно с потребностите на общините.  

III. ИЗВОДИ И НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НСОРБ ПРЕЗ 2019 Г. 

Уважаеми колеги, 



2018 г. беше специфична в много отношения – последната пълна година от нашия 

мандат, време за отчитане на междинните цели по оперативните програми, първото за 

България председателство на ЕС, стартиране планирането на новия програмен период. 

Изправени пред вътрешните и външни предизвикателства, мисля, че успяхме да 

постигнем добри резултати, които са плод на усилията на всички вас, на всички 

общински съветници и експерти. Управителният съвет изказва благодарност на всички 

представители на общини, на изпълнителния директор и екипа на НСОРБ, които през 

изминалата година дадоха своя принос за постигане на общите ни цели.  

Въз основа на изводите от дейността ни през 2018 г. трябва да очертаем 

приоритетите за 2019 година. Считаме, че когато планираме дейността си и определяме 

целите си за настоящата година, трябва да работим в следните посоки: 

Първо: По отношение на представителството и защита на общинските интереси 

пред централната власт: 

• Трябва да продължим практиката на изпреварващи предложения и собствени 

законодателни инициативи. Опитът показва, че не е достатъчно да даваме 

становища по вече подготвени проекти на нормативни актове, защото в тези случаи 

насочваме усилията си към „поправки“ на създадени регламенти. По-печелившата 

за всички нас стратегия е ние да сме инициатор на промените – да идентифицираме 

своите потребности, да видим какво ни пречи и да разработваме цялостни решения. 

Именно поради това планираме провеждането на поредица от дискусионни форуми 

през първата половина на 2019 г., в рамките на които ще проведем откровен 

вътрешен дебат и ще набележим нашите, общински възгледи за необходимите 

промени в местното самоуправление през следващите 10 години. Ще се опитаме да 

внесем промени и в организацията на работа на нашите представители в различни 

управителни и консултативни органи – по-ясни позиции, повече прозрачност в 

тяхната дейност, засилена подкрепа (вкл. и покриване на разходите им) от страна на 

екипа на НСОРБ; 

• Сдружението вече постигна необходимата зрялост, за да работи и настоява за 

подобряване на взаимодействието между отделните ресорни министерства. 

Опитът, който направихме през тази година за постигане на по-пълна координация 

между МОН и МТСП показаха, че има много открити въпроси, възможности за 

подобрения и по-ефективно изразходване на ресурсите в двете системи. През 2019 

г. в този дебат ще се опитаме да включим и Министерството на здравеопазването. 

Общи форуми и дискусии можем да организираме и с МОСВ, МРРБ и МЗХГ, при 

които също има припокриване на политики и отговорности. Уверено можем да 

кажем, че ние в общините имаме по-вярна оценка за комуникацията между 

отделните системи, противоречията между отделните секторни документи и 

сферите, в които има дублиране на дейности. Поради това е важно ние, 

Сдружението, да бъдем теренът, където се срещат секторните политики – да им 

показваме дефицитите и да ги „принуждаваме“ да работят съвместно. Така в 

значителна степен ще „изчистим“ разнопосочните сигнали, които всяко 

министерство излъчва  към нас и изисква да изпълняваме.  

• В резултат на дългогодишните ни усилия, НСОРБ се превърна в незаобиколим 

фактор при съгласуването на цялата нормативна уредба, касаеща общините. 

От една страна, това е задължително условие за да можем навреме да спираме 

прехвърлянето към нас на финансово необезпечени нови задължения. От друга 

обаче все повече централни администрации започнаха да разглеждат Сдружението 

като „бюро справки“ за обезпечаване на своите отчети и прогнози. От нас се изисква 



да събираме и обработваме първични данни от общините, без това да има пряка 

полза за дейността на Сдружението и за самите общини. В тази връзка, през 2019 г. 

трябва да възприемем по-твърд тон спрямо централните администрации и участието 

ни в отчитането на безбройните формални стратегически и програмни документи 

на национално ниво. 

• Необходимо е да дадем ясна заявка за очакванията си към българските 

представители в Европейския парламент, които предстои да изберем през 2019 

г. Има място за подобряване на координацията между позициите, които защитават 

националните ни делегации в Комитета на регионите и в Конгреса на местните и 

регионални власти и становищата на българските евродепутати. Важно е още в 

предизборния период да систематизираме желаните от нас промени в европейските 

норми и да ги представим на вниманието на кандидатите. 

Второ: По отношение дейностите в подкрепа на общините 

 2019 г. ще бъде ключова за практическото въвеждане на електронното 

управление в общинските услуги. Многобройните нормативни изменения ще ни 

задължат да променим организацията си на работа, така че да намалим 

административната тежест за гражданите и бизнеса. Провеждащата се регистрова 

реформа, задълженията ни за служебен обмен на информация и работата в единна 

комуникационна среда неминуемо ще ни изправят пред редица предизвикателства. 

НСОРБ има и ще продължи да има активна позиция по всички въпроси, касаещи 

общините, но преобладаващата част от усилията си трябва да насочим към подкрепа 

на самите общини. Следва да засилим индивидуалната помощ за тези общини, 

които не могат сами да се справят с новите задачи, да насърчаваме диалога и 

ползването на опита на водещи колеги. Сдружението ще ни предостави и модели за 

оптимални структури на общинската администрация, в които ще бъдат отчетени и 

изискванията за електронизация на нашите услуги; 

 Използване на неоползотворени ресурси в интерес на местната общност и 

развитието. Във всяка българска община са разположени природни, исторически 

или други дадености, които в момента не се използват ефективно. През 2019 г. 

НСОРБ ще съсредоточи усилията си върху активизирането на този потенциал и 

включването му в икономическия оборот на общините. Предстои стартирането на 

целеви проект, в рамките на който ще бъдат разработени 10 пилотни проекта. 

Сдружението не само ще модерира процеса на подготовка на проектите, но и с 

подкрепата на програмите на Европейското икономическо пространство, ще 

осигури ресурс за тяхната реализация. През годината планираме да анонсираме и 

една изцяло наша нова международна инициатива – платформа за обмен на знания, 

хора и стоки между общините от държавите – членки на ЕС „Community Share”, 

която ще представим в програмата ни за 2019 г. Убедени сме, че трябва да 

преобърнем тенденцията – не само да търсим средства от европейски и национални 

източници, а да обединим общините от цяла Европа около създаването на 

устойчиви инвестиции и взаимопомощ, които генерират заетост, икономическа 

активност и растеж; 

 Реорганизация на вътрешни структури, създадени в подкрепа на общините. 

През годините, в отговор на заявени от общините потребности, бяха създадени фонд 

„Общинска солидарност“ и Централен орган за покупки на общините (ЦОПО). На 

практика обаче те не се използват активно от общините, което обезсмисля 

запазването им в настоящия вид. В резултат от провеждащото се преструктуриране 

на екипа, трябва да намерим форми и организация на работа, с които тези звена ще 



се доближат до нашите потребности. НСОРБ не може да си позволи да издържа 

структури, към чиято дейност общините нямат интерес. Това важи и за всички 

останали услуги, които Сдружението предоставя – независимо дали те се 

финансират по проекти или със собствен ресурс. През тази година НСОРБ ще ни 

предложи безплатна консултантска подкрепа в сферите на обществените поръчки, 

държавните помощи, финансовите инструменти. Осигурен е значителен финансов 

ресурс, чието използване обаче зависи изцяло от нашата активност и желанието ни 

да се възползваме от висококвалифицирана експертна помощ. 

Трето: по отношение институционалното и финансово развитие на НСОРБ 

 Засилване на медийното присъствие и изграждане на институционален 

облик на НСОРБ. В това направление беше направено не малко през изтеклата 

година, но трябва да продължим да надграждаме постигнатото. Следва да 

осигурим по-навременна реакция при възникване на проблеми, касаещи местната 

власт, да направим посланията си по-ясни и разбираеми за хората, да утвърдим 

публичен имидж на организация с изграден експертен капацитет; 

 Утвърждаване на НСОРБ като обучителна организация за кадрите в 

местното самоуправление. Реализираните през последните години обучения на 

организация показа, че общините дават висока оценка за тяхната полезност и 

актуалност. В същото време, поради приетото разделение с Института за 

публична администрация, НСОРБ не може да ползва европейско финансиране за 

обучения в сфери като обществени поръчки, административни услуги, държавни 

помощи и други най-често заявявани от общините теми. През 2019 г. ще 

инициираме активен диалог, в който да успеем да мотивираме позицията си, че 

имаме капацитета да предложим целия набор от необходимите за общините 

обучения; 

 Подобряване управлението на собствеността на НСОРБ. НСОРБ разполага с 

два недвижими имота – в гр. София и в с. Гергини, област Габрово. Базата на 

Центъра за обучение на местните власти не се използва ефективно през 

последните години, поради осигурените европейски средства за тази дейности и 

изискванията за избор на други бази след проведените процедури по ЗОП. Поради 

това през 2018 г. базата е категоризирана като хотел категория 3*. Назначен и е 

управител, на който разчитаме да я развива и през следващите две години базата 

да започне да се самоиздържа. Реални стъпки ще предприемем и за изграждането 

на дълго отлагания Национален общински комплекс в гр. София, поради изцяло 

запълнения капацитет на настоящия ни офис.  

Уважаеми колеги, 
Това е пълната картина на нашата дейност през 2018 г. и изводите, които 

Управителният съвет направи на база постигнатите резултати. Надяваме се, че в 

рамките на дискусията ще допълните и разширите поуките, ще предложите 

допълнителни приоритети и ще дадете идеи за подобряване организацията ни на 

работа. Разчитаме на открит и резултатен дебат по време на Общото събрание, 

защото за нас е ценна всяка ваша идея и предложение. 

 

ПРИЗОВАВАМЕ ВИ КЪМ АКТИВЕН И ОТКРОВЕН ДИАЛОГ! 


