
ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НСОРБ ПРЕЗ 2017 г. 

 

УВАЖАЕМИ ДЕЛЕГАТИ,  

Настоящият отчет има за цел да оцени резултатите от дейността на НСОРБ през 2017 

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

Управителният съвет. В него до минимум са сведени описанията на дейностите и 

хронологията на събитията, за които общините текущо са информирани чрез 

информационните издания и Интернет- страницата на НСОРБ. 

Проведеното в началото на годината Общо събрание определи основните ни 

приоритети за 2017 г.: 

 Подобряване финансовото състояние на общините и развитие на 

децентрализацията; 

 Ефективно партньорство с новите Народно събрание и Министерски съвет; 

 Защита на общинските интереси в основните секторни политики образование, 

социални дейности, здравеопазване, устройството на територията и други; 

 Включване в подготовката на България за председателството на Съвета на 

Европейския съюз. 

Традиционно външната среда наложи промени в приоритетите ни – служебно 

правителство, предсрочни парламентарни избори и реално стартиране дейността на 

новите Парламент и Правителство от средата на годината. Темповете на работа на 

централната администрация се забавиха през първата половина на годината; наложиха 

се спешни действия за предотвратяване прехвърлянето на нови, финансово неосигурени 

отговорности на общините, организираха се многобройни срещи за решаване на открити 

проблеми по общинските европроекти. 

Усилията на Управителния съвет през годината бяха съсредоточени основно по 

обосноваването на необходимостта от по - силна държавна подкрепа за общинските 

дейности и привличане на допълнителни евроресурси.  

  



I. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ В РАБОТАТА НА НСОРБ ПРЕЗ 2017 г. 

 

I. 1. Подобряване финансовото състояние на общините и развитие 

на децентрализацията 

Управителният съвет запази установения подход за внасяне на 

изпреварващи предложения по бюджетната процедура пред 

министъра на финансите. На практика почти на всяко заседание бяха 

разглеждани въпроси, касаещи подобряването на рамката за финансиране на общините, 

разширяване на нашите правомощия за събиране на собствените приходи, осигуряване 

на повече възможности за генериране на други приходи.  

В резултат успяхме да постигнем повишение на всички трансфери за общините 

(спрямо 2017 г.) в Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.: 

 14,8 % - за делегираните дейности,  

 6,5% - за капиталовата субсидия; 

 4,9% - за местните дейности. 

Най - сериозни увеличения на стандартите за делегираните от държавата дейности имаме 

в здравеопазването и в образованието (22,1% и 16%) и по-умерени на стандартите за 

социалните услуги. Трябва да отбележим, че за втора поредна година, след шест 

годишно замразяване имаме увеличение и в стандарта за общинската 

администрация от над 9 % . 

До финалното приемане на бюджета настоявахме за допълнително увеличение на 

общата изравнителна субсидия, която нараства само с 3,7 %. В съчетание с липсата 

на промяна в механизма за разпределението й, този ръст остана „неосезаем” за 142 

общини (които са без или с до 1% ръст). Управителният съвет предложи различни 

варианти за подкрепа на най-бедните и малки общини както пред министъра на 

финансите, така и пред Народното събрание, но за съжаление те не бяха приети. Остава 

приоритетна задача да продължим да настояваме за реална и справедлива промяна на 

този механизъм през 2018 г., така че през 2019 г. да осигурим по-широка подкрепа за 

общините при предоставянето на важни публични услуги, попадащи в категорията 

местни дейности. 

През цялата година НСОРБ непрекъснато беше в контакт с общините и търсеше тяхното 

мнение за формулирането на основните ни предложения. Обобщената огромна по обем 

информация ни позволи при същинските преговори с министъра на финансите през м. 

октомври, да успеем да договорим допълнителен ръст (от 13 млн. лв. над 

първоначално предвидения само 10,4 млн. лв.) на средствата за общинската 

администрация. Постигнатото увеличение с общо над 23 млн. лв. ще позволи да се 

компенсира ръста на минималната работна заплата и ще позволи на по-голяма част от 

общините да постигнат по-добро диференциране на възнаграждението между 

различните категории служители. Нерешен остава въпросът с доплащанията за 

прослужено време на кметовете и кметските наместници с продължителен стаж, което 

поражда недостиг в редица общини. 



В резултат от общата ни активност и ангажираност, успяхме да осигурим 

допълнителни условия за подобряване на финансовото състояние на общините:  

 запазени регламенти за еднократно поемане на 80 на сто от наложени финансовите 

корекции за програмен период 2007 - 2013 г.; 

 продължаване финансирането от държавния бюджет (средствата са разчетени по 

бюджетите на съответните министерства и в централния бюджет) на дейности и 

услуги по приключващи европроекти - училищен плод, мляко, личен асистент, 

социален асистент и домашен помощник, достъп до храни и стоки от първа 

необходимост на населението в труднодостъпни и отдалечени райони; 

 облекчаване на условията за целево разходване на преходните остатъци в 

делегираните от държавата дейности и осигуряване на възможностите за по-гъвкаво 

и продължително ползване на преходните остатъци с целеви характер; 

 трайно уреждане на задълженията за редовно изплащане на задължения за местни 

данъци от централните ведомства към общините; 

 продължаване развитието на механизмите и инструментите, подпомагащи 

дейността на общините за по-ефективно администриране на местните данъци и 

такси и за повишаване събираемостта на общинските приходи.  

В резултат на предложенията на много общини и по настояване на НСОРБ, в 

допълнителните разпоредби на новия Закон за концесиите бяха приети изменения в 

Закона за водите и други, с които се увеличи частта от концесионното възнаграждение 

за добив на минерална вода, което се превежда по бюджета на общината, на територията 

на която е разположен обектът на концесията - от 30 на сто на не по-малко от 50 на сто. 

Беше определено също, че годишното концесионно възнаграждение е дължимо на база 

реално ползваното количество минерална вода, но не по-малко от 80 на сто от 

предоставения ресурс. Промениха се и редица общински правомощия по отношение на 

концесиите на летища, недвижимите културни ценности – държавна и общинска 

собственост, подземните богатства, строителството на спортни обекти и обекти за 

социален туризъм и услугите за тези обекти и съоръжения, защитените територии и др. 

Беше осигурена възможност общините да определят кои местни такси ще се събират от 

концесионер, на когото е възложено предоставянето на съответните услуги.  

С направените чрез годишния бюджетен закон промени в ЗМСМА се правят стъпки в 

посока развитие на междуобщинското сътрудничество за създаване на споделени услуги. 

Ако тези промени бяха съгласувани предварително с НСОРБ и общините, можеше да се 

постигне много по-работеща регламентация и процедури. 

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 2017 г. не постигнахме напредък – заложените мерки в 

Програмата за децентрализация 2016 - 2019 г., макар и ограничени, не бяха изпълнявани 



през 2017 г. Въпреки нашите настоявания Съветът по децентрализация към 

Министерски съвет не проведе нито едно заседание през годината. Обективна 

предпоставка за това беше встъпването в длъжност на правителството от средата на 

годината, но все пак изгубихме и второто полугодие без никаква дейност. В края на 

годината от Министерския съвет ни беше изпратен за съгласуване проект за изменение 

на постановлението за Съвета по децентрализация, който предвижда промени в състава 

и някои от функциите му. Изпратихме своевременно наше становище, но малка част от 

нашите предложения намериха място в неотдавна приетото постановление на МС,. Сега 

след актуализиране на състава на Съвета, се надяваме той да започне реално дейността 

си през 2018 г. Това налага наша активна позиция с настояване за обсъждане и 

предприемане на мерки, които наистина са в посока децентрализация и подобряване 

условията за развитие на общините. 

I.2. Ефективно партньорство с новите Народно събрание и Министерски съвет 

Взаимодействието с централната власт беше обусловено от 

спецификата на годината – служебно правителство, предсрочни 

парламентарни избори и реално стартиране дейността на новите 

Парламент и Правителство от средата на годината. Разбира се, 

месеците до сформиране на новото правителство не бяха загубени, 

но усилията бяха съсредоточени върху решаването на неотложни 

въпроси чрез подзаконова нормативна уредба, както и с реалното 

привеждане в изпълнение на някои законови възможности. Още в първите работни дни 

на новото Правителство, по инициатива на Управителния съвет, бяха проведени срещи с 

ръководствата на основни за дейността ни министерства – на регионалното развитие и 

благоустройството, на образованието и науката, на труда и социалната политика, на 

околната среда и водите и др.  

От средата на годината, законотворческата дейност на Министерския съвет и на 

Народното събрание се активизира и доведе до „горещо“ законотворческо лято и есен. 

Това наложи интензивна работа на НСОРБ с цел отстояване на общинските интереси – 

само през второто полугодие на 2017 г. Сдружението изготви и представи пред 

съответните компетентни органи над 35 становища по законопроекти и над 45 

становища и позиции по подзаконови нормативни актове.  

По един от основните ни приоритети, въвеждането на съвременен и по-справедлив 

ред за определяне на такса „Битови отпадъци“, не бяха приети принципни наши 

предложения за разширяване на приложимите бази за отделните видове услуги, 

регламентиране на преходен период на тестване на новия модел в една регионална 

система за управление на отпадъците и други. Все пак успяхме да постигнем отлагане 

влизането в сила на новата методика до 2020 г., което ще даде повече време на общините 

за подготовка на прилагането й. До реалното влизане в сила на измененията ще 

продължим усилията си за намиране на по-добро и устойчиво решение на проблема с 

финансирането на дейностите по управление на отпадъците, включително и чрез целеви 

данък. 



По отношение на други нормативни актове, нашите становища и усилията по 

отстояването им дадоха значително по-добри резултати: 

 По Гражданския процесуален кодекс постигнахме по-добри условия за защита на 

общинското имущество и финанси при изпълнителни производства срещу тях; 

 Във изготвения от Министерството на туризма проект за изменения на Закона за 

туризма са отчетени нашите основни предложения по отношение условията за 

контрол и управление на дейностите от общините (внесен в НС – предстои 

приемането му); 

 В новия Закон за физическото възпитание и спорта отстояхме отпадането на 

някои ограничения за общините при управление на тяхната собственост;  

 В новата Наредба за интеграция на бежанците бяха отчетени нашите 

предложения за по-балансирано разпределение на отговорностите между общините 

и структурите на централните ведомства. Практически за общините останаха 

ангажименти по консултиране и администриране на процесите; 

 Бяха отчетени наши основни предложения по условията за продължение на 

дейностите по Националната програма за саниране. 

Не намерихме подкрепа за направени от нас важни предложения в становищата ни по 

Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни 

фондове, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за публичните финанси. 

За повишаване ефективността на дейността ни по отстояване на общинската позиция в 

законодателния процес от особено значение беше активната дейност на нашите 

представители в междуведомствени консултативни органи и в целеви работни групи по 

изготвяне на нормативни промени. НСОРБ участва в общо 110 междуведомствени 

органи – консултативни съвети, комитети за наблюдение, комисии и др. с над 200 

представители от 139 общини. През 2017 г. бяха проведени над 65 срещи на политическо 

и експертно ниво – с Президента на Републиката, с министри, с председатели на 

държавни агенции, с профсъюзи и с други организации. Наши представители участваха 

в над 120 заседания на междуведомствени органи, съвети и комисии.  

В рамките на най-мащабния ни форум, Годишната среща на местните власти, 

подписахме Споразумения за сътрудничество с Народното събрание и с 

Министерския съвет. 

При подготовката на Споразумението с Министерския съвет подходихме 

прагматично, като поставихме акцента върху взаимодействието ни с централната власт 

при реализирането на особено важни и за нас национални секторни политики. Разбира 

се, тепърва ни предстои съвместно с МС да разработим конкретни мерки на основните 

за нас насоки на взаимодействието, свързани с финансовата децентрализация – 

подобряване на средата за ефективно управление на местните финанси, както и 

разширяване на собствената приходна база на общините. В този процес ще разчитаме 

особено на конструктивното партньорство на Министерството на финансите.  

В подписаното вече второ Споразумение за сътрудничество с Народното събрание, 

заложихме наред с традиционните и някои нови форми на взаимодействие. Особено 

важно е да използваме предвидените в Споразумението възможности за пълноценно 



прилагане на механизмите за предварителна и последваща оценка на въздействието на 

законодателството. Също така трябва да положим по - системни усилия за пълноценното 

използване на друга основна форма на взаимодействието ни – провеждане на 

дискусионни срещи в Народното събрание по приоритетни за общините теми и 

законодателни инициативи. Ще разчитаме на активност от страна на всички общини за 

предложения за важни теми, които са от компетенциите на законодателния орган.  

И през 2017 г., общинските европроекти останаха един от 

основните ни приоритети във взаимодействието с централната 

власт. Спецификите на периода (промяна в състава на 

Управляващите органи и смяна на отговорните за отделните 

програми служители на ЕК), доведоха до забавяне на темповете на 

договориране и изпълнение на двете най-важни за общините 

програми – ОП „Региони в растеж” (ОПРР) и Програмата за 

развитие на селските райони (ПРСР). След приемането на неблагоприятни за нас 

промени в Закона за управлението на средствата от ЕСИФ (при започнала процедура по 

администриране на нередност, депозирани от бенефициентите искания за плащания, в 

които са включени разходи, касаещи сигнала за нередност да не се верифицират), 

инициирахме промени в подзаконовата уредба с цел значително редуциране на сроковете 

за обработка на сигналите за нередности. Първоначалният фалстарт на изменението на 

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи не позволи обявяването на 

договорения от НСОРБ втори прием по общинската подмярка 7.2 от ПРСР до края на 

годината. Това отложи и обявяването на приеми и по т.нар. „горски мерки” от 

програмата, по които общините също са основни бенефициенти. Необходими изменения 

в Закона за горите, предложени от нас още в средата на 2016 г. не се осъществиха. Това 

от своя страна възпрепятства обявяването на прием на общински проекти за 

лодкостоянки по р. Дунав по Програмата за морско дело и рибарство. 

Значителни усилия положихме за активизиране на общините при използване 

възможностите за покриване от държавния бюджет на част от наложените финансови 

корекции (чл.84 на ЗДБРБ за 2017 г.). След значително забавяне през м. март бе 

обнародвана нормативната уредба, регламентираща налагането на финансови корекции. 

Важни наши предложения за конкретизиране на текстове и намаляване на размерите на 

корекциите при непостигане на проектните индикатори бяха отразени в одобрените 

текстове. 

Сериозни усилия положихме по намаляване на административната тежест при 

кандидатстването и отчитането на проектите по Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЕСИФ). В резултат на това, значително се редуцира броят на 

изискуемите документи по ОП „Храни“ и ПРСР в частта, касаеща проектите по подхода 

„Водено от общностите местно развитие”.  

В цифрово изражение, резултатите по усвояването на средствата по програмите с 

европейско финансиране през 2017 г. са впечатляващи – над 1 200 сключени от 

общините договори за БФП на обща стойност 2.8 млрд. лв., плащания по тях в 

размер на 582 млн. лв. 



Представителите ни в Комитетите за наблюдение успяха да защитят нашите позиции и 

да постигнат: 

● Договаряне обявяването на 15 процедури с допустими кандидати общини на обща 

стойност над 805 млн. лв.; 

● Допълнителни над 440 млн. лв. за общински проекти за образователна 

инфраструктура и за дребномащабни инвестиции, за обществени трапезарии и за 

проекти по Програмите за сътрудничество със Сърбия и Гърция; 

● Разширяване на допустимите инвестиции в образователна инфраструктура и 

пренасочване на средствата за спортна инфраструктура от спортните федерации 

към общините по ПРСР. 

Над 40 са участията ни в различни форуми по ЕСИФ, включително като съорганизатори, 

за обсъждане на важни за общините проблеми, представяне на възможностите за 

финансиране на общински проекти, информационни дни, обучителни и работни 

семинари, оценителни комисии и др. Наша делегация участва и в най-голямото 

политическо събитие на Европейския съюз, седмото издание на Кохезионния форум. Той 

се провежда веднъж на три години и е насочен към основните предизвикателства пред 

политиката на сближаване. За първи път имахме и свой ключов говорител на него - 

кметът на Столична община. През ноември, съвместно с НСОРБ-Актив, проведохме 

деветата Национална среща на евро експертите от общините с близо 250 участници от 

90 общини. Паралелно с това участвахме в създаването на действащ партньорски 

механизъм за обмен на информация и подготовка на национална позиция по бъдещето 

на Кохезионната политика. В подкрепа на общините подготвихме и разпространихме над 

260 информационни материала, свързани с управлението на еврофондовете. Всичко това 

показва, че дейността ни по европроектите е една от най-успешните и с реални резултати, 

която заслужава да развиваме и разширяваме. 

I.3. Защита на общинските интереси в основните секторни политики образование, 

социални дейности, здравеопазване, устройството на територията и други. 

През 2017 г. значителен кадрови и финансов ресурс на организацията беше насочен към 

защита на общинските интереси в основни секторни политики. Уверено можем да 

твърдим, че НСОРБ успя да отговори адекватно на потребностите – поредица работни 

срещи и дискусионни форуми с представители на централната власт, заседания на 

комисии, консултативни материали. 

Безспорно най-активно взаимодействие успяхме да осъществим с 

Министерството на образованието и науката – само за половин 

година министър Вълчев участва в 3 национални форума на НСОРБ 

и проведе две работни срещи с представители на Управителния 

съвет. Десетки са срещите и дискусиите на експертно ниво за 

търсене на най-добрите за местната власт решения. В резултат от 

доброто ни взаимодействие, важни предложения на общините бяха отразени при 

промяната на системата за финансиране на общинското образование, която вече 

осигурява многократно предлаганата от НСОРБ по-силна подкрепа за малките 



училища. Осигури се и безпроблемно стартиране на дейностите по механизма за обхват 

на учениците в образователната система, който вече дава осезаеми резултати. 

Създадената оперативна комуникация с експертите на МОН позволява адекватна 

реакция и съдействие за разрешаване на всеки поставен от общините проблем в сферата 

на общинското образование. 

В сферата на социалните дейности също успяхме да осигурим 

диалог с екипа на Министерство на труда и социалната политика 

още на етап изготвяне на проектите за промени в подзаконовата 

нормативна уредба. След остра наша реакция и последвалото 

отлагане на влизането в сила на част от текстовете на Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане, които натоварваха 

експертите от общинските социални услуги, успяхме да подобрим 

разпоредбите относно извършването на индивидуална оценка на потребностите от 

подкрепа и подготовката на индивидуален план за подкрепа. Отложихме до 30 април 

срока за предприемане на действия за промяна на наименованието/наименованията на 

социалните услуги, делегирани от държавата и местни дейности. След редица дискусии 

с МРРБ, МТСП и общините – бенефициенти съгласно Актуализирания план за 

деинституционализация на услугите за деца успяхме да стартираме схемата за 

изграждане на инфраструктура за новите услуги. В режим на постоянни консултации 

с общините успяхме да осигурим по-гъвкави условия в рамките на изготвения от МТСП 

проект на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна 

грижа, както и да предложим и гъвкави и обективни критерии за определяне на 

общините, които ще бъдат включени в картите на услугите. Продължаваме да работим 

активно в множество работни групи и национални съвети към МТСП, вкл. и по 

изготвянето на проекта на нов Закон за социалните услуги.  

Трудно е да се представят и обхванат всички проблеми, свързани с 

общинското здравеопазване. Те трябва да се разглеждат 

комплексно. Въпреки сериозните усилия, които НСОРБ и общините 

полагаме, през последните години не само няма промяна в 

състоянието на лечебните заведения - собственост на общините, но 

негативните тенденции се задълбочават. С предложения за промени 

в законодателството и отстояване на интересите на общинските 

болници започна работата на постоянната комисия по здравеопазване. Това е една от 

най-активните ни комисии, като до момента са проведени седем заседания. НСОРБ 

многократно алармира за тревожните тенденции, довели до влошаване на състоянието 

на общинските здравни заведения. На проведените срещи с двама от министрите на 

здравеопазването през месеците май и декември подробно представихме проблемите, 

пред които е изправено общинското здравеопазване. В тази насока пет пъти внесохме 

предложения в МЗ, през месеците юни, юли и октомври, ноември и декември. НСОРБ 

предложи на МЗ и НЗОК да не се допуска намаление на договорените лимити в процеса 

на изпълнение на договорите, както и да се изплатят надлимитните средства за 2015, 2016 

и 2017 година. При невъзможност тези надлимитни дейности да бъдат осигурени от 

бюджета на НЗОК, да се предвиди в ЗДБРБ за 2018 г. ресурс и специална разпоредба, 



чрез която да се осигури допълнителна целева субсидия. Настоявахме да се 

синхронизират изискванията в медицинските стандарти и клиничните пътеки с наличния 

финансов и кадрови ресурс в системата, като се минимизират завишените изисквания 

спрямо общинските болници; да се направи анализ на клиничните пътеки и да се 

предвиди адекватен на пазарните условия ръст на цените им. Предложихме през 2018 г. 

да се увеличи най-малко два пъти ресурса за подкрепа на общинските болници в 

труднодостъпни и отдалечени райони със смекчаване на критериите за достъп до този 

ресурс, т.е. повече общински болници да бъдат подкрепени. НСОРБ настоя пред МЗ за 

актуализация на нормативната уредба, касаеща организацията и дейността на здравните 

кабинети в детските градини, както и яслените групи към тях, училищата и детските 

ясли. Предложихме от 2018 година: 

 договореностите по Колективния трудов договор за минималната работна заплата в 

системата на общинското здравеопазване да бъдат отразени в стандартите за 

делегираните от държавата дейности; 

 да продължи работата по приетия междуинституционален план за превенция на 

агресията и засилване на сигурността в училищата, като бъде изготвен проект за 

изменение и допълнение на Наредбата за здравните кабинети в училищата; 

 да се регламентират компетенциите на предоставящите здравни грижи в 

извънболничната сфера и разработят механизми на заплащане, обвързани с 

количеството и качеството на дейността им. 

За съжаление цялата тази палитра от предложения не беше реализирана, вероятно и 

поради честата смяна на министрите. Важно е, че успяхме още в началото на месец 

януари 2017 година да внесем списъка на болниците в труднодостъпни/отдалечени 

райони и договорите с МЗ за получаване на субсидии бяха подписани веднага, което 

обезпечи медицинската им дейност. През месец август бе сформирана работна група, в 

която е включен наш представител за подготовка на наредба за интегрираните здравно - 

социални услуги. НСОРБ направи проучване сред общините и внесе предложения, които 

предстои да бъдат обсъдени. През месец декември 2017, след проведена среща с 

министъра на здравеопазването внесохме конкретни предложения за промени в 

медицинските стандарти и цените на клиничните пътеки, които се работят от 

общинските болници. Активно участвахме в разработването на политики, свързани с 

общинското здравеопазване и ще продължим да го правим, защото е не само здравен, но 

и социален казус. 

В интензивен режим на работа успяхме да отстоим отразяването на 

важни за общините предложения по отношение устройството на 

територията. При последните промени в ЗУТ, постигнахме 

отпадането на предложената прекатегоризация на строежите, 

въвеждането на правна възможност за обжалване заповедите на 

началника на ДНСК / РДНСК за отмяна на разрешение за строеж, 

обвързване изготвянето на план за управление на строителните 

отпадъци с изискванията на ЗУО, както и отпадане въвеждането на ново изключение по 

отношение промяната на предназначението на самостоятелни обекти. Проблемите, по 



които Сдружението ще продължи да настоява и да търси решение са въвеждането на 

санкция при разкопаване на инженерната инфраструктура и/или некачествено 

възстановяване на пътната настилка при аварийни ремонти и възстановяване правото на 

главния архитект да преразгледа и да оттегли сам оспорен индивидуален 

административен акт, да го отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е 

отказал издаването му. Очакваме и първото заседание на Междуведомствена работна 

експертна група към МРРБ, която има за задача да разработи и представи концепция за 

ново законодателство в областта на устройство на територията, в която участие ще 

вземат двама представители от НСОРБ. Постигнахме съгласие с МРРБ и Министерство 

на културата за постоянно оперативно взаимодействие за своевременно решаване на 

възникнали проблеми относно съгласувателните процедури по одобряване на ОУП. 

НСОРБ настоя пред АГКК да се подобрят условията, заложени в споразуменията за 

предоставяне на кадастрални услуги от общините, чрез създаването на нова клауза, 

гарантираща пълно възстановяване на направените от общините разходи. 

Предложението не беше прието, поради което НСОРБ препоръча на общините да се 

възползват от правото си да договарят с АГКК клаузите на споразуменията след 

преценяване на възможното финансово натоварване, както и ползите за самите 

потребители при предоставяне на кадастрални услуги чрез общината.  

Във връзка с настойчиво повдиганите от много общини проблеми по управление и 

поддържането на язовирите осъществихме активно взаимодействие с Държавната 

агенция за метрологичен и технически надзор. В резултат на това партньорство 

изработихме съвместно проект за изменение в Закона за водите относно 

класифициране на язовирите, който значително ще облекчи ангажиментите, 

включително и финансовите, на общините по управлението на тези активи. Работим 

активно за внасянето на този законопроект в Народното събрание и приемането му.  

 

 

I.4. Участие на НСОРБ в подготовката на България за Председателството на 

Съвета на Европейския съюз 

За реализиране на мерките от Годишната ни програма по участие на 

общините и НСОРБ в подготовката на Българското председателство 

на Съвета на ЕС, през цялата 2017 г. имахме проактивна позиция, 

осъществихме последователни, координирани и целенасочени 

дейности на национално и международно ниво.  

По наша инициатива от началото на месец март до края на годината 

проведохме множество срещи на политическо и експертно равнище 

на национално ниво и в Комитета на регионите (КР). Mинистърът за Българското 

председателство на ЕС участва и в заседание на УС, на което представи националните 

ни приоритети и програмата на Председателството. 

Постоянно се поддържаше и комуникация с администрацията на Комитета, с 

Австрийската делегация в КР, която поема след нас Председателството и с Постоянното 

ни представителство към ЕС в Брюксел. 



След вътрешни обсъждания между делегатите ни в КР и екипа на Сдружението, 

включително и в УС, предложихме седем форума и събития в рамките на 

Председателството за местните и регионалните власти. За част от добрите ни идеи не 

успяхме да осигурим национално финансиране и те няма да се реализират. Въпреки това, 

в резултат на последователните ни усилия успяхме да: 

 осигурим национално финансиране чрез НСОРБ от 285 хил. лв. за общински 

проекти по грантовата схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с 

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

 договорим обявяването на покана за набиране на проекти по Национален фонд 

„Култура” за подкрепа на инициативи и прояви на общините по време на 

Председателството; 

 осигурим участието на вицепремиера Дончев в откриващата за 2018 г. Пленарна 

сесия на КР за представяне на приоритетите на Българското председателство; 

 заявим подготовката на становища от КР по инициатива на Председателството по 

темите за: стратегическата важност на Кохезионната политика в отговор на новите 

предизвикателства пред европейските региони, европейската перспектива за 

Западните Балкани и ролята на културното наследство в контекста на Европейската 

година на  културното наследство; 

 спечелим домакинството на заседание на Комисията по социална политика и 

териториално сближаване на КР (КОТЕР), която ще се проведе на 7 и 8 юни 2018 г. 

в гр. София. Договорено е и безплатно ползване на резиденция „Бояна”, като част 

от другите разходите ще се поемат от НСОРБ . 

 договорим организирането на изнесено заседание на Бюрото на КР в гр. София на 7 

юни 2018 г. в НДК. Договорено е безплатно ползване на зала и участие на 

вицепремиера Дончев в заседанието; 

 договорим участието на председателя на КР и на представители на местните и 

регионалните власти във Форум на високо равнище по Кохезионната политика на 8 

юни 2018 г. в гр. София; 

 спечелим домакинството на заседание на генералните секретари и изпълнителните 

директори на 60-те асоциации - членове на Съвета на европейските общини и 

региони (СЕОР) от 41 държави, което ще се проведе в периода 12 - 13 април 2018 г. 

с домакинството на община Велико Търново и поемане на някои разходи от НСОРБ.  

За промотиране на Председателството, в края на годината, по места общините се 

включиха активно в организацията на обществените обсъждания на националната ни 

програма. От наша страна регулярно публикувахме в електронния ни бюлетин и на 

интернет страницата ни информация за предходните Председателства, на Малта и 

Естония, както и за хода на подготовката на нашето Председателството. Сега остава 

добре да се справим с поетите ангажименти 

 

II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТРАЙНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА НСОРБ В ПОДКРЕПА НА 

ОБЩИНИТЕ 



 

II.1. Подкрепа за разширяване на общинския капацитет 

Дейностите на НСОРБ за развитие на общинския кадрови капацитет продължават да 

са тясно обвързани с реалните потребности на общините. Сред най - търсените теми за 

подкрепа през годината бяха ускореното въвеждане на електронното управление и 

намаляването на административната тежест. Проведоха се поредица срещи и 

дискусионни форуми съвместно с ръководството на Държавната агенция „Електронно 

управление“ по практическото прилагане в общините на мерките за развитието на 

електронното управление. НСОРБ положи сериозни усилия, във взаимодействие с 

Нотариалната камара, в кампанията по предоставяне на достъп на длъжностните лица от 

общините до електронната система за нотариални заверки. В резултат осигурихме 

достъп до информационната система „Единство 2“ на 3 800 длъжностни лица от 

общините. На сайта на Сдружението редовно публикуваме консултативни материали по 

прилагане на конкретни аспекти на електронното управление. 

Обучителната програма през 2017 г. беше почти изцяло поета от нашето търговско 

дружество „НСОРБ – Актив“ ЕООД. Темите на обученията бяха разнообразни и 

актуални и се радваха на голям интерес от общинските експерти - по новите регламенти 

на Закона за държавните помощи, по правомощията на кметовете на кметства и 

кметските наместници, по провеждането на процедури по ЗОП, за вътрешните ни 

одитори, приходните администрации, счетоводните ни звена и други.  

През 2017 г. Сдружението успешно успя да извърши огромна подготвителна работа, да 

всички процедури по ЗОП и да създаде необходимата организация, за да ни предложи 

възможност над 5 000 експерти от общините да участват в над 200 безплатни 

обучения през тази година. Тематиката на обученията обхваща почти всички ключови 

общински дейности, а с оглед икономи на време и разходи, обученията ще се провеждат 

на регионален принцип. Можем да кажем, че възможност да повиши своята 

квалификация ще бъде предоставена на всеки от нашите ключови служители, но от нас 

като общински ръководства зависи доколко ще се възползваме от нея. 

Продължи практиката за провеждане на дискусионни форуми за общински експерти с 

еднотипни функции – национални срещи на финансистите, на експертите по 

европроекти, на главните архитекти и експертите по устройство на територията, по 

образование, по социални дейности, на секретарите на общини и ръководителите на 

общински търговски дружества и предприятия. Този вид прояви, чието организиране е 

съвместен ангажимент с „НСОРБ - Актив“ ЕООД се радват на голям интерес от 

общините като форуми за споделяне на идеи и практики, за представяне на иновативни 

решения и систематизиране на общи проблеми.  

Разнообразни и многобройни през годината бяха и експертните консултации, които 

НСОРБ осигури за своите членове. 

Екипът на НСОРБ успя да осигури ресурси за дейности в подкрепа на нашата 

всекидневна работа и решаване на откритите ни проблеми. Успешно са защитени и са 

в процес на изпълнение 5 проекта на обща стойност почти 10 млн. лв., чрез които 



Сдружението ни осигурява обучения по ключови за местното самоуправление теми, 

провеждане на дискусионни форуми, осигуряване на 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. 

В началото на 2018 г. стартира широко проучване за удовлетвореността на общините от 

дейността на НСОРБ. Обобщените резултати ще позволят да бъдат определени 

областите, в които общините имат нужда от подкрепа, както и най-подходящите форми 

за нейното осигуряване. Можем да твърдим, че са осигурени ресурси, с които НСОРБ 

може да отговори на всички заявени потребности. Доколко обаче ще се възползваме от 

възможностите зависи само от нашата и на екипите ни инициативност. 

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. 

 

II.2. Подобряване имиджа на НСОРБ и общините 

И през 2017 г. НСОРБ продължи да затвърждава своя имидж на коректен и отговорен 

партньор – както във вътрешен, така и в международен план. 

Двете ни делегации, в Комитета на регионите на ЕС и в Комитета на местните и 

регионални власти в Европа, реално се включват в дебатите по общоевропейските 

въпроси. Техни предложения бяха отразени в Плана за действие по Рамковата програма 

от Сендай за намаляване на риска от бедствия за периода 2015 – 2030 г. и подобриха 

достъпа на по-малките и слабо развити региони до европейския фонд „Солидарност“. 

Членовете на делегацията ни бяха част от кампаниите „Региони и градове в действие”, 

„Науката среща регионите” и „Науката среща Парламентите”, на които представиха 

добри практики от общините си. Съвместно със заместник - председателят на КР, 

делегатите ни участваха и в проведена в София дискусия с европейския комисар по 

бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер. През месец май с домакинството на 

Столична община беше организиран и семинар на Комисията по образованието на КР 

„Култура за социално приобщаване, социални иновации и между културен диалог”, в 

който участваха членове на Комисията от почти всички държави - членки на ЕС, както и 

президента на Комитета на регионите. НСОРБ се присъедини към „Алианса на 

поддръжниците на Кохезионната политика на ЕС след 2020 година” – обща инициатива 

на КР и на европейски асоциации на местни и регионални власти. Заедно с останалите 

участници, Сдружението декларира, че Кохезионната политика е дългосрочна 

инвестиционна политика за всички региони в Европа и настоя за адекватен бюджет за 

кохезия (не по-малко от 1/3 от европейския бюджет), както и за опростяване и 

унифициране на правилата и процедурите по отделните фондове.  



Продължихме активно да работим в рамките на Мрежата на асоциациите на местните 

власти от Югоизточна Европа (НАЛАС). През 2017 г. с наше участие бяха приети 

Декларация за изграждането на управленски капацитет във ВиК сектора в Югоизточна 

Европа, както и Становище за възобновяване на дейностите на ЕС, насочени към 

страните от Западните Балкани. Организирахме учебно посещение за запознаване с 

дейността на Центъра ни за обучение на местните власти за делегация от Съюза на 

общините от Мармара, Турция. По линия на международния обмен, НСОРБ пое и 

организацията по участието на 13 български общини в международното туристическо 

изложение „Словакиятур” в Братислава. Партнирахме и на община Варна при 

провеждането на форум на побратимени руски и български градове. Оказахме и 

съдействие за побратимяване на български общини с местни власти от Израел, Мексико 

и Япония. 

Продължи и традиционно високият медиен интерес към нашата дейност. 

Представителите на медиите ни търсят като достоверен източник на информация по 

всички въпроси, касаещи местната власт. На база подписани медийни споразумения за 

партньорство с националните медии стартира кампанията „Купувам българското“. 

Подкрепихме инициативата на БНТ2 „Вкусът на България“, която цели да срещне 

интересите на туристическия бранш и производителите на качествените български храни 

и напитки. В поредица от срещи между производители и туристически бранш участва 

ръководството на Управителния съвет, както и кметове на редица общини. Сдружението 

се включи активно и в парламентарната дискусия на кампанията в рамките на съвместно 

заседание на Комисиите по земеделието и храните и по регионална политика и местно 

самоуправление, където бяха обсъдени законодателни инициативи за подпомагане и 

насърчаване на българските производители. В рамките на споразумението с БНТ, 

националната телевизия бе официален партньор на първото издание на националното 

изложение на българските производители „Трапезица Фест“ проведено през октомври 

2017 г. във Велико Търново. Като събитие с пряк практически ефект за популяризиране 

на множеството производители на уникални продукти от различните региони на 

страната, фестът бе отразен от медийния партньор с преки излъчвания и репортажи.  

Една от целите на медийната ни политика е да провокираме бързи решения от 

централната власт на възникнали проблеми, които засягат общините, респективно 

бизнеса и жителите на населените места. Такъв пример през изминалата година бе 

предизвиканата спешна среща със служебното ръководството на МРРБ и ББР по 

Националната програма за саниране. Запази се традиционно високия медиен интерес към 

Годишната среща на местните власти, срещата на УС с Президента Румен Радев и други 

национални събития на НСОРБ. Можем да твърдим, че Сдружението има изграден 

медиен авторитет и неговите представители винаги са 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. 

 

II.3. Дейност на Управителния съвет и екипа 



Като напрегната и интензивна можем да определим дейността на НСОРБ през 2017 г. 

Постигнахме напредък по част от въпросите, на останалите ще продължим да търсим 

решение за в бъдеще. Управителният съвет се опитваше навременно да реагира 

както на вашите проблеми, така и на промените във външната среда. На моменти 

това не беше никак лесно – няколко месеца нямахме Народно събрание, пред което да 

отстояваме законодателни проблеми, постигната с един министър договореност се 

отхвърляше от следващия. Част от вас участваха в нашите заседания и станаха свидетели 

как се опитвахме да намерим отговори на нерешими понякога въпроси. Най-важното за 

нас е, че постигнахме консенсус по важните общински проблеми, опитвахме се да се 

съобразяваме с мненията на всички вас. Знаем, че много от вашите проблеми не намериха 

решение, но ви уверявам, че те продължават да бъдат в нашия дневен ред. Ще запазим 

традицията да заседаваме всеки месец на различни места в страната. Ще се радваме 

всички вие да бъдете преки участници в нашите дискусии, да правите предложения и да 

поставяте актуалните си въпроси. Ще продължим да ви информираме за всички наши 

решения чрез Информационния лист на Управителния съвет и останалите издания на 

НСОРБ. 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. 

Управителният съвет дава висока оценка за дейността на изпълнителния директор и 

екипа на НСОРБ. Те успяха да създадат условия и вътрешни звена, които трайно да се 

ангажират с полезни за всички нас дейности, осигуриха значителен финансов ресурс за 

подкрепа на общините. Служителите на НСОРБ работиха под голямо напрежение през 

цялата година и успяха да изпълнят поставените от всички нас задачи. В последните 

месеци на 2017 г., когато се провеждаше конкурс за нов изпълнителен директор, екипът 

показа необходимата зрялост и не допусна изоставане при изпълнение както на 

основните уставни задачи, така и на текущо възникващите проблеми. В резултат, новият 

изпълнителен директор встъпи в длъжност безпроблемно и с подкрепата на своя 

предшественик и останалите членове на екипа.  

Продължава добрата координация и допълняемост с екипа на 

нашето търговско дружество „НСОРБ – Актив” ЕООД. 

Изминалата 2017 година беше ползотворна за дружеството, 

което успя да разшири обхвата на услугите си и завърши годината с много добри 

финансови резултати. Нашата фирма се утвърди като надежден и коректен партньор на 

общините, бизнеса и централната власт, който осигурява качествена експертиза на 

конкурентни цени. 

  



III. ИЗВОДИ И НАСОКИ ЗА БЪДЕЩИ ДЕЙСТВИЯ 

Уважаеми колеги, 

Постигнатите подобрения за общините през 2017 г. са резултат от общия труд на 

стотици общински представители и експертите от екипа на НСОРБ. 

Управителният съвет изказва благодарност на всички съветници, кметове и 

служители, които през годината отделиха от времето си и допринесоха за мотивиране и 

отстояване на нашите предложения на различни нива.  

По време на Общото събрание ще ви представим допълнителна актуална информация и 

междувременно възникнали актуални проблеми, както и резултати от проучването сред 

общините.  

Накрая, въз основа на изводите от дейността си през 2017 г. трябва да очертаем 

приоритетите си за 2018 година. Считаме, че когато планираме дейността си и какво 

искаме да постигнем през настоящата година, трябва да работим в следните посоки: 

Първо: По отношение на представителството и защита на общинските интереси 

пред централната власт: 

• Достигнатото ниво на зрялост и авторитет на Националното сдружение изисква от 

нас да можем да оказваме съществено влияние върху важните финансови и 

политически решения на държавата относно общините. Сдружението вече е 

незаобиколим фактор при формиране на политиките, от които се нуждае местното 

самоуправление, сега трябва да работим за повече резултатност от участието ни в 

тези процеси. Това налага да разширим и формите за работа с централната власт 

– освен периодичните срещи, е необходимо да установим постоянна оперативна 

комуникация на всички нива, за да имаме изпреварваща информация за посоките на 

подготвяните промени. Много повече трябва да използваме и механизмите на 

парламентарното лобиране – за внасяне на наши мотивирани предложения за 

нормативни промени чрез народни представители.  

• Сдружението трябва много повече да „улавя“ намеренията на правителството, 

за да гарантира, че проблемите на общините са адресирани навреме и вярно и 

да предлага изпреварващи решения за подобряване на правната уредба на 

местното самоуправление. Затова през 2018 г. ще инвестираме повече време, 

експертиза и средства в подготовката именно на изпреварващи разработки и 

инициативи по най-належащите ни въпроси – като например подкрепа за 

преминаване към новият начин за изчисляване на такса битови отпадъци, модерен 

изравнителен механизъм, предложения за модернизация на данъчните оценки, 

предложения за промени в Закона за обществените поръчки на база натрупаната две 

годишна практика от прилагането му и др.  

• Сериозно трябва да подобрим качеството на работа на нашите представители 

в многобройните работни групи и комитети. Много често се случва да определим 

наш представител, но той да не участва в заседанията или да не изпраща обратна 

връзка за резултатите. Това изисква от нас, от една страна, по -прецизно поемане на 



ангажименти по представителство от името на НСОРБ, а от друга – въвеждане на 

по-строга система за отчетност на представителите ни и освобождаването им при 

невъзможност да работят активно. 

Второ: По отношение модернизацията вътре в общините  

Уважаеми колеги,  

Външната среда и предизвикателствата на електронния свят ни налагат да възприемаме 

иновациите и да ги въвеждаме в нашата работа много по-бързо, отколкото понякога сме 

готови да го направим. Нерядко нововъведенията и реформите срещат съпротива вътре 

в нашите администрации и второстепенни разпоредители.  

Днес, когато информацията е на един клик разстояние и добрите решения бързо стигат 

до всеки, гражданите стават все по – взискателни. Докато преди 10 години хората бяха 

доволни, че все пак нещо се прави, днес те много повече имат очаквания и изисквания 

към качеството на нашата работа. Това изисква мобилизация вътре в нашите 

управленски екипи, мотивация на нашите експерти и понякога – трудни, но необходими 

промени.  

Тук ролята на нашето Сдружение е да ни дава моделите, да алармира за възможностите, 

да лобира за решения, които променят средата. Затова през 2018 година трябва да 

продължим да работим за: 

 Облекчаване на административната тежест за бизнеса и гражданите чрез 

практическо въвеждане на електронното управление в общинските услуги; 

 Развитие и мотивация на кадрови капацитет в общините, способен да отговори на 

очакванията на гражданите за достъпни и качествени публични услуги, 

(включително въвеждане на примерни структури на общинска администрация в 

различни по –големина общини и подкрепа за работодателските функции на 

общините); 

 Осигуряване на достъп на общините до добри практики и модерни решения за всяка 

от общинските дейности чрез системите за информация и комуникация на 

Сдружението. 

Както вече споменах в отчета, имаме осигурен достатъчно проектен ресурс за 

осигуряване на тези дейности. Имаме три вътрешни звена, които могат да ни по 

подпомагат в ежедневната ни дейност - Общински ресурсно-координационен център 

(ОРКЦ), фонд „Общинска солидарност“, Централен орган за покупки на общините 

(ЦОПО). От нас зависи как ще ги използваме, за да модернизираме нашите 

администрации и услуги така, че да отговорим на все по-високите очаквания на 

гражданите. 

Трето: Засилване присъствието на общинските проблеми в публичното 

пространство и по-добра вътрешна комуникация 

НСОРБ е утвърдена „марка“ в публичното пространство, със своя собствена идентичност 

и като цяло позитивен имидж. Много често обаче, поради натовареност със същинската 



работа, не успяваме да представим резултатите от дейността ни както пред нашите 

членове, така и пред обществото.  

За да имат пълноценен ефект и за да бъдат оценени усилията, които НСОРБ полага за 

защита интересите на общините и за подобряване на средата за развитие на местното 

самоуправление - те трябва да бъдат известни и разпознавани, както от общините, така и 

от останалите партньори на организацията, а и от гражданите. 

Развитието на Сдружението, повече от 20 години от началото на неговата дейност, налага 

и коренно различен тип комуникационната политика на организацията, който да даде 

възможност за трайното й налагане в публичното пространство и основен източник на 

информация за общините и говорител на местната власт в България. Тази основна цел 

може да бъде постигната чрез намиране на максимален баланс между ефективно 

работещи практики и използването на нови инструменти и канали за комуникация. 

Управителният съвет и изпълнителният директор вече предприеха конкретни стъпки за 

осигуряване на професионална подкрепа за подобряване на медийната ни политика. Вече 

присъстваме в социалните мрежи, имаме по-активно участие в националните медии. Ще 

продължим да разширяваме медийното си присъствие през годината, от една страна и да 

работим активно за поддържането на постоянен поток от информация от и за членовете, 

като засилим ролята на електроните ни канали за комуникация. 

Ще бъдем благодарни за всяка ваша идея или инициатива в посока утвърждаване на 

положителен публичен образ на общините и на НСОРБ. 

Уважаеми колеги, 

В обобщен вид това са изводите, които Управителният съвет направи за дейността 

ни през 2017 г. Постарахме се открито да представим резултатите и честно да 

споделим проблемите и предизвикателствата. Надяваме се, че вие ще допълните и 

разширите извлечените от нас поуки. Защото проблемите ни са общи и трябва заедно 

да работим за тяхното преодоляване, за да имаме успех. 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! 

 


