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ОТЧЕТ 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НСОРБ ПРЕЗ 2016 г. 

Настоящият отчет има за цел да даде отговори на въпросите: Какво 
постигнахме? Какво не успяхме да направим и защо? Каква е посоката на 
бъдещото ни развитие? За хронологията на събитията и количествените 
измерения на нашата дейност общините получиха изпреварваща 
информация чрез рубриката „НСОРБ през 2016 г.“ Информационния 
бюлетин. 

Отговорите на тези въпроси не могат да бъдат дадени, ако не се върнем 
към началото на нашия общински мандат. Началото му съвпадна с края на 
предходния програмен период и усилената работа по успешното 
приключване на многобройните ни проекти. Паралелно се работеше и по 
реалното стартиране на първите за настоящия период мерки. Неслучайно, 
само месец след местните избори, НСОРБ организира за всички нас целеви 
форум по проблемите на европроектите – това беше най-актуалната за 
момента тема.  

Още от началото ние стъпихме върху опита на предходните общински 
представители, систематизиран и съхранен от Националното сдружение на 
общините. Обученията за новоизбраните общински ръководства и 
целевите издания на Сдружението ни дадоха възможност бързо да се 
ориентираме във външните условия, да се поучим от добрия опит и 
грешките на колегите си. 

Проведеното в началото на годината Общо събрание определи основните 
ни приоритети за 2016 г.: 

 Отстояване включването на ключови за общините мерки в Стратегията 
за децентрализация (2016 – 2025) и Програмата за нейното изпълнение 
(2016 – 2019) и подобряване на нормативната уредба; 

 Подпомагане на общините за изпълнение на новите им отговорности в 
сферата на образованието, управлението на отпадъците, социалните 
услуги, устройството на територията и други; 

 Реално стартиране на общинските проекти от програмен период 2014 – 
2020. 

Годината ни наложи изменения в определения от нас „дневен ред“ – спешни 
действия за предотвратяване на негативни за общините промени в 
нормативната уредба, поемане на нови отговорности по изпълнение на 
национални програми, многобройни срещи и дискусии за осигуряване на 
допълнителен финансов ресурс. През декември ни се наложи да проявим 
общинската си солидарност, за съжаление във връзка с трагедията в община 
Хитрино. За пореден път, макар и по неприятен повод, показахме че ние сме 
първите, които помагаме на засегнатите си колеги и то без излишно да 
афишираме подкрепата си. Факт е, че в първите дни след аварията, община 
Хитрино можеше да използва единствено средствата по целевата си сметка, в 
която постъпи помощта от всички нас. УС изказва искрена благодарност на 
всички общини, които свикаха извънредни сесии на общинските си съвети и 
организираха кампании сред гражданите с единствената цел – навременна и 
безкористна подкрепа на изпадналите в беда колеги. 

Значителна част от дейността ни през 2016 г. беше съсредоточена върху  
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1. Подобряване финансовото състояние на общините и развитие на 
децентрализацията 

Като добро постижение можем да отчетем постигнатата по-добра финансова 
рамка за общините през 2017 г. Осъзнаваме, че подобренията в бюджетите ни 
все още са далеч от реалните потребности, но трябва да отбележим, че успяхме 
да мотивираме увеличение на всички трансфери от държавния бюджет. Особено 
ценна за всички общини и НСОРБ е постигнатото след 6-годишни усилия 
увеличение на средствата за общинска администрация с 18,7 млн. лв. (8%). 
Повишение има и в останалите трансфери - за капиталови разходи – с 12 млн. 
лв. (8,4%), за зимно поддържане и снегопочистване – с 2,1 млн. лв. (7,5%); за 
обща субсидия за делегираните от държавата дейности – с 200 млн. лв., за обща 
изравнителна субсидия – с 5 млн. лв. (1,9%). Зад тези цифри стои почти 
всекидневна работа на експертно и ръководно ниво, срещи и мотивиране на 
предложенията пред представителите на централната власт. 

След работата в смесените групи за подготовка на стандартите и проведената 
Национална среща на финансистите от общините, Управителният съвет реши да 
промени подхода за преговорите на ниво ръководство. Вместо да представяме 
предложения по вече съставен проектозакон за бюджета, изпреварващо 
внесохме своите приоритетни предложения още в края на м. септември 2016 г. 
Трябва да отбележим, че Управителният съвет и екипа на НСОРБ не спряха 
да търсят подобрения до приемането на бюджета в Народното събрание. В 
края на годината представихме аргументираните си предложения и по 
Постановлението за изпълнение на държавния бюджет, които обаче не намериха 
отражение в нормативния акт. Направени бяха дори промени в обратна посока – 
вместо исканото от нас намаление на размерите на условно постоянните 
разходи за училищата и детските градини (които създават проблеми в много 
общини), в приетия документ същите бяха завишени. Останаха откритите 
въпроси по механизмите за подкрепа на общини в лошо финансово състояние, 
реда за покриване на финансовите корекции и други, за чието решаване НСОРБ 
продължава да търси варианти. 

УС счита, че практиката за изпреварващо представяне на предложения 
трябва да продължи и за в бъдеще – своевременно да се анализират 
постъпилите многобройни предложения от общините по бюджета за следващата 
година (най-вече от големите ни форуми), да се извеждат най-приоритетните и 
да се организира не само внасянето им, но и представянето им в МФ или други 
отговорни институции. На всеки етап от обсъждането и приемането на закона 
НСОРБ подготвяше нови варианти на позиция – отказвахме се от принципно 
отхвърлени предложения, минимизирахме отделни свои искания, представяхме 
нови варианти за решения. За пореден път можем да направим и още един извод 
– дори и най-малкото подобрение се постига след многократно повтаряни и 
еднопосочно отстоявани предложения от наша страна. Типични примери през 
2016 г. са средствата за общинската администрация и поетия ангажимент на 
държавата да покрие значителна част от наложените на общините през 
предходния период финансови корекции – аргументираното обясняване на тези 
проблеми беше част от всички наши срещи с представители на централната 
власт на различни нива.  

За съжаление не можем да сме удовлетворени от резултатите по друга наша 
приоритетна задача – приемането на нова Стратегия и Програма за 
децентрализация. Да, ние участвахме в подготовката на проектите, но в 
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приетата от МС програма за периода 2016 – 2019 г. не беше включена нито една 
от ключовите за общините мерки – превръщане на част от ДДФЛ в общински 
данък, разширяване на собствената приходна база и други. За съжаление, част 
от причините са и в самите нас - на практика ние „мълчаливо“ се съгласихме с 
фиктивни документи, съдържащи маловажни и палиативни мерки. Именно 
поради това, първостепенна задача в момента е да систематизираме основните 
си предложения в Общинското послание към политическите сили, участници в 
предстоящите извънредни парламентарни избори. Текстът на документа ще 
бъде приет от делегатите на Общото събрание и своевременно ще бъде 
разпространен с цел включването му в предизборните платформи.  

2. Подпомагане на общините за изпълнение на новите им отговорности в 
сферата на образованието, управлението на отпадъците, социалните 
услуги, устройството на територията и други 

Акцент през 2016 г. беше поставен и върху прилагането на ново или променено 
законодателство. Новият Закона за предучилищното и училищно образование, 
промените, свързани с начина на определяне на такса „Битови отпадъци“, новите 
отговорности по контрола на незаконното строителство, продължаването на 
процеса на деинституционализация поставиха редица открити проблеми пред 
общините. Уверено можем да твърдим, че НСОРБ успя да отговори адекватно 
на потребностите – поредица обучения, дискусионни форуми с представители 
на централната власт, работни групи и срещи, консултативни материали. През 
годината са проведени поне по 3 срещи с ресорните министри – на 
образованието и науката, на регионалното развитие и благоустройството, на 
труда и социалната политика, на околната среда и водите. Десетки са срещите и 
дискусиите на експертно ниво за търсене на най-добрите за местната власт 
решения.  

Безспорно, най-тревожен беше проблемът с новите основи за определяне на 
такса „Битови отпадъци“. След приетите промени в ЗМДТ, общините 
попаднаха в „правен вакуум“ – въведена забрана размера на таксата да се 
определя спрямо данъчната оценка на имота, но без приета методиката за 
определянето й на друга база. НСОРБ организира няколко вътрешни форума за 
обсъждане на различни варианти и обмен на добри практики. Многобройните 
срещи и работни групи с представители на МФ и МОСВ не доведоха до реален 
резултат. В създалата се ситуация, Управителният съвет реши, че единственият 
реалистичен вариант е влизането в сила на законовата промяна да бъде 
отложено с една година. Осъзнаваме, че трябва да използваме пълноценно 
поредната отсрочка, за да можем най-после, от 2018 г. да сме готови за 
прилагане на промените. Трябва да сме наясно, че не можем да продължим само 
с отлагане на проблема и се надяваме, че през 2017 г. най-после ще намерим 
работещи решения. Още в началото на годината УС обсъди различни варианти 
за действие, които да гарантират, че новата методика за определяне на таксата 
ще бъде своевременно разработена и приета. 

Външните условия наложиха да се работи и по други текущо възникнали 
въпроси. Значителни усилия се положиха за търсене на работещо решение за 
осигуряване доставките на основни хранителни продукти в малки и 
планински селища. Обобщаването на огромен обем информация от общините, 
поредицата от експертни срещи с МФ и добре аргументираните потребности 
постигнаха определената цел. След целевото предоставяне на средствата през 
2016 г., от тази година реда и условията за тяхното осигуряване са трайно 
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регламентирани в ПМС за изпълнение на държавния бюджет за 2017 г. И това е 
основно заслуга на НСОРБ. 

В разгара на лятото се наложи да търсим спешни решения по изпълнението на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради. Проведените срещи с ръководствата на МРРБ и ББР, както и 
организираните два тематични семинара допринесоха за ускоряване на 
процедурите и преодоляване на практическите проблеми при реализацията на 
програмата. По заявка на общините, Сдружението се ангажира дори и с 
несвойствените функции да систематизира потребностите и да договаря 
финансов ресурс за авиационна обработка срещу комари. 

Тук трябва да отчетем приноса на нашите постоянни комисии и мрежи от 
общински експерти – през 2016 г. година голяма част от тях, подкрепени от 
екипа на НСОРБ, имаха водеща роля както в генерирането на предложения за 
нормативни промени, така и в организирането на подкрепата за общините. 
Комисиите ни по бюджет и финанси, по труда и социалната политика, по 
образованието, по здравеопазването, по администрация и управление 
формираха консенсусни общински позиции и ги отстояваха пред съответните 
министерства, организираха дискусии и обучения, систематизираха добри 
практики. След тяхното обновяване, общо над 750 изборни представители и 
експерти работят в 17 тематични направления. Общо през годината, 
съвместно с НСОРБ Актив, са проведени 5 национални срещи - на експертите по 
финанси, по образование и по управление на европейските фондове, на 
секретарите и на главните архитекти на общините. През 2017 г. са планирани 
национални срещи и за експертите по социални дейности и по култура. 
Управителният съвет дава много добра оценка на дейността на постоянните ни 
комисии и техните ръководства през 2016 г. На тяхната инициативност и 
експертиза ще разчитаме все повече за формулиране на предложения за 
нормативни промени и организиране на подкрепата между самите общини. 

3. Реално стартиране на общинските проекти от програмен период 2014 -
2020 г. 

Още в края на 2015 г., НСОРБ организира целеви форум за новите общински 
ръководства. Директно от отговорните министри общините можаха да чуят 
условията, изискванията и сроковете за стартиране на проектите си. Подготвен 
беше и тематичен наръчник, който систематизира както новостите през 
настоящия програмен период, така и практическите изводи и поуки от 
предходния. 2016 г. започна с подготовката на нормативната база – от 
приемането на Закона за управление на средствата от европейските структурни 
и инвестиционни фондове, през подзаконовите актове, до разработването на 
конкретните насоки за кандидатстване и методики за оценка. Експерти на НСОРБ 
участват във всички етапи от разработването на регламентите, успяват да 
отразят предложенията на общините и да подобрят условията за изпълнение на 
техни проекти.  

Важна роля имат представителите на НСОРБ в Комитетите за наблюдение 
на оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони. 
Управителният съвет оценява положително запазването на практиката от 
предходния мандат, представителите ни в тези органи да се определят след 
широко проучване сред общините. На база подадените над 90 кандидатури, УС 
излъчи представители във всички 17 комитета за наблюдение, които участваха 
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в общо 31 заседания през годината. Благодарение на тяхната активна 
позиция, както и на усилията на УС и екипа на НСОРБ, успяхме: 

 Да преодолеем закъснението и да предотвратим поредно отлагане на 
процедури за набиране на проекти с бенефициенти общини; 

 Да отстоим допълнителни над 240 млн. лв. за общински проекти за подкрепа 
на младежката заетост и социалните услуги по ОПРЧР, за обществените 
трапезарии по ОП Храни, за проекти по Програмите за трансгранично 
сътрудничество със Сърбия и Румъния; 

 Да постигнем по–добри и опростени условия и изисквания за подготовка и 
изпълнение на проектите по ОП Храни, ОП РЧР, ОПРР, ОПОС, ПРСР; 

 Да мотивираме необходимостта общините, а не МЗХ да бъдат бенефициенти 
за инвестициите в селскостопанските професионални гимназии; 

 Да включим професионалните гимназии в селските райони като допустими за 
подпомагане по ПРСР; 

 Да предотвратим отхвърлянето само по формални причини (на етап 
административно съответствие) на над 100 общински проекта по Програмите 
за трансгранично и транснационално сътрудничество. 

В резултат през 2016 г. бяха отворени 60 процедури с допустими кандидати 
общините на обща стойност 3.4 млрд. лв. През третата година от програмния 
период успяхме частично да компенсираме забавянето в старта на програмите. 
Към края на 2016 г. договорите с общините са над 950 на обща стойност 890 млн. 
лв., но плащанията по тях са едва 83 млн. лв., от които 50 млн. лв. са авансови 
и то основно по ОП РЧР. Общините продължават да са изключително активни и 
да използват всички възможности за осигуряване на европейски ресурси – само 
по ПРСР бяха подадени 925 проекта от 223 общини на обща стойност над 2.1 
млрд. лв. при обявен ресурс от малко над 690 млн. лв.! 

Постигнатите резултати ни радват, но пораждат и открити въпроси, на които 
НСОРБ ще продължи да търси решения: 

 европейските фондове остават най-значимия източник за инвестиции в 
инфраструктурата (особено за малките общини). С европейски ресурс се 
финансират и голяма част от социалните услуги, извънкласните дейности в 
образованието, квалификацията на учителите. Европейската комисии 
нееднократно предупреждава, че еврофондовете не бива да се използват за 
финансиране на национални дейности и политики тъй като след приключване 
на проектите тяхната устойчивост се поставя под сериозен риск; 

 забавянето в стартирането на проектите създава обективна тревога за 
постигането на планираните междинни (към края на 2018 г.), а и окончателни 
индикатори. Изоставане се констатира например по ОПОС (основно по ос 
„Води“), по ОПРР (по изпълнението на интегрираните планове за градско 
възстановяване и развитие) и т.н. Необходимо е своевременно, съвместно с 
компетентните министерства, да набележим адекватни мерки и да успеем да 
наваксаме изоставането; 

 продължават проблемите с наложените по общински проекти финансови 
корекции. След многократно настояване от наша страна, в ЗДБРБ за 2017 г. 
е предвидено 80% от неплатените или разплатени с безлихвен кредит от 
Министерство на финансите корекции от предходния период, да бъдат поети 
от държавния бюджет. Все още обаче нямаме яснота по конкретните условия 
и ред за предоставяне на тези средства. За съжаление, не по-добра се 
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очертава ситуацията и през настоящия програмен период. В края на годината 
НСОРБ категорично възрази срещу регламентите в проекта на Наредбата за 
определяне размера на финансовите корекции, които съдържаха множество 
неясни формулировки за налагане на санкции. След нашата намеса, проектът 
беше значително подобрен, но отново остават открити проблеми. Тези 
нормативни текстове, както и новият Закон за обществените поръчки, по 
който все още няма достатъчно практика, създават реален риск от нови 
финансови корекции. 

Проблемите на общинските европроекти ще останат във фокуса на нашата 
дейност и за в бъдеще. Ясно се очертава необходимостта нашата организация 
изцяло да поеме ролята на действен посредник между общините и централните 
институции, отговорни за управление на европейските средства. Тук 
изключително много разчитаме на целевото ни административно звено – 
Общинския ресурсно- координационен център. НСОРБ успя да осигури 
проектно финансиране за дейността на центъра до края на програмния период и 
е в състояние да вложи значителни ресурси в развитие на неговия капацитет. От 
всички нас зависи обаче зависи какви задачи ще му възложим и каква подкрепа 
очакваме от работата му.  

4. Изпълнение на трайните уставни задачи на организацията 

През годината не можем да отчетем значими резултати от работата си по 
подобряване на нормативната уредба – те са неизмеримо по-малки от 
извършената огромна по обем работа. НСОРБ представи над 150 свои 
становища по проекти на нормативни актове, в т.ч. по 67 проектозакона. 
Продължихме добрата практика нашата позиция да се формира след широко 
проучване мнението на общините – използваните електронни фишове за 
събиране на предложения, обсъждането на дискусионни форуми и заседания на 
комисии водят до осигуряване на обратна връзка от все повече общини.  

В качествен аспект успяхме да постигнем частични подобрения в проектите за 
изменение на Закона за туризма, Закона за защита при бедствия, Закона за 
културното наследство, Закона за държавния служител и други. Най-важната 
принципна промяна постигнахме в Закона за нормативните актове – при 
внасянето на проект на нормативен акт в Министерски съвет, всеки министър е 
длъжен да го съгласува с НСОРБ (в случай, че касае дейността на общините). 
Активно участвахме и в изработването на Националната здравна карта, където 
успяхме частично да отстоим интересите на общинските болници. След наши 
предложения промени бяха внесени и в редица подзаконови нормативни актове 
– в сферата на образованието, социалните дейности, управлението на 
европейските фондове и други. 

Трябва обаче да продължим да търсим повишаване на резултатността – 
доколко нашите становища се отразяват в подготвените проекти? Тук 
следва да признаем и нашите недостатъци - не се възползвахме в пълна степен 
от добрата комуникация с Министерски съвет за изпълнение на важни за 
общините проблеми. Останаха нереализирани например договорености, които 
успяхме да постигнем със съответните министри - законови промени, свързани с 
правата ни по управление на земите по чл.19 от ЗСПЗЗ и други. 

През изминалата година не успяхме да предотвратим част от опитите за 
изземване на общински правомощия (напр. чрез промените в Закона за 
публичните финанси) или за възлагане на нови, финансово неосигурени 
ангажименти (Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за устройство на 
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територията и други). Постигнахме добри резултати в социалната сфера – в 
резултат от нашия натиск за допълнително обсъждане бяха върнати 
концепцията за подготовка на нов Закон за социалните услуги, предвидените 
мерки за деинституционализация на възрастни с увреждания и други. Тревожно 
е, че често ни се налагаше спешно да реагираме срещу подобни проекти – 
вместо за подобряване на нормативната среда, повече усилия 
продължаваме да влагаме за преодоляване опитите за нейното влошаване. 
В последните месеци на годината например успешно се противопоставихме и на 
този етап успяхме да спрем поредните – ЗИД на ЗМСМА, с който се налага на 
всички общини над 20 хил. жители да изберат обществен посредник и ЗИД на 
Закона за акцизите и данъчните складове, с който ни се прехвърля контрола 
върху казаните за ракия.  

Постигнатите подобрения в законодателството и финансовата рамка за 
общините са резултат от общия труд на стотици общински представители и 
експерти от екипа на НСОРБ. Управителният съвет изказва благодарност 
на всички съветници, кметове и служители, които през годината допринесоха 
за мотивиране и отстояване на нашите предложения на различни нива. За 
съжаление, през 2017 г. ситуацията на национално ниво ще ни принуди отново 
да представяме откритите проблеми и да мотивираме предложения вместо 
да отстояваме вече договорени с отделни министерства промени. 
Външните условия ще забавят темповете ни на работа, защото в продължение 
на месеци няма да имаме реални партньори в лицето на редовно Народно 
събрание и Министерски съвет и ще трябва да се концентрираме върху 
подобрения единствено на подзаконовата нормативна уредба. 

От друга страна, ситуацията ще ни позволи в началото на годината да се 
концентрираме върху друга наша трайна дейност – развитие на общинския 
кадрови капацитет. През 2016 г. успяхме да осигурим необходимата подкрепа 
за новоизбраните общински ръководства с вече традиционните встъпителни 
обучения с над 420 участника, целевия наръчник и други помощни материали. 
Осигурена беше подкрепа и за ръководствата на най-малките административно-
териториални единици – над 100 кметове на кметства се включиха в 
организираните целеви прояви. Активността на общините продължи през цялата 
година – над 3600 изборни представители и експерти участваха в 28 
дискусионни форума и семинари. Запази се висок интереса към експертните 
консултации (особено в първите месеци на мандата), към изданията и 
обученията на НСОРБ. Центърът за обучение на местните власти в близост до 
Габрово е домакин на почти половината от проведените обучения и заседания 
на постоянните комисии. Значимите инвестиции в материалната база, 
изградените съвременни компютъризирани зали и разширената хотелска част 
предоставят отлични възможности за провеждане на интерактивни и 
дистанционни обучения.  

Екипът на НСОРБ използва годината, за да подготви 5 проекта за финансиране 
от ОП „Добро управление“, които са насочени изцяло към общините. Чрез тях са 
осигурени ресурси за обучения по ключови за местното самоуправление 
теми, провеждане на дискусионни форуми, осигуряване на експертна 
подкрепа за стандартизиране на общински услуги, усъвършенстване на 
административните структури, работата по европейски проекти и други. В 
края на 2016 г. стартира широко проучване, за да бъдат определени най-
полезните и предпочитани от тях форми на подкрепа – от присъствени обучения 
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и форуми до възможности за краткосрочна помощ на място в отделните общини. 
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. В първите месеци на 
2017 г. Интернет – страницата на НСОРБ ще бъде изцяло обновена и ще създаде 
по-добри условия за публикуване на полезна информация. 

На традиционно високо ниво остава международния авторитет и 
сътрудничеството ни с партньорски организации от страната и чужбина. 
След обновяването си, двете ни делегации (в Комитета на регионите на ЕС и в 
Конгреса на местните и регионални власти в Европа), участват в дебатите по 
актуалните проблеми на европейските местни власти, своевременно ни 
информират за промени в политиките и създават условия за обмен на практики 
и опит в местни власти от други страни. Сдружението продължи ефективното 
си сътрудничество със своите партньорски организации от Европа и света. 
Благодарение на доброто си взаимодействие с чуждестранните партньори, 
НСОРБ изпълнява 3 проекта съвместно с организации на местни власти и 
общини от 21 европейски страни. Делегация от над 20 представители на 
общините участва в 26-я конгрес на Съвета на европейските общини и региони, 
подписано беше споразумение за сътрудничество с Чешката асоциация на 
градовете и общините. НСОРБ продължава да затвърждава лидерската си роля 
в Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа (НАЛАС). 
През 2016 г. НСОРБ организира IX-тата среща на побратимените общини от 
България и Руската Федерация – традиционен вече форум, който дава 
възможност за обмен на добри практики и развитие на сътрудничеството.  

Продължаваме традиционно доброто си взаимодействие с ключовите ни 
партньори в България – регионалните общински асоциации, Фондацията за 
реформа в местното самоуправление, Националните асоциации на 
председателите на ОбС и на секретарите, редица нeправителствени 
организации. С тяхната подкрепа, НСОРБ организира една от най-успешните (по 
мнение на участниците) Годишна срещи на местните власти. Форумът, с който 
беше отбелязана и 20-тата годишнина от създаването на НСОРБ, събра над 800 
участника от централната власт. Участието на Президента и министър-
председателя, на 4-ма министри, на над 15 представители на европейски 
държави, предостави богати възможности за полезни дискусии, обмен на 
практики и опит. Засилен беше интереса и към изложението Общинско ЕКСПО, 
организирано от „НСОРБ – Актив“ ЕООД. В тазгодишното издание за пръв път 
със свои щандове участваха 7 български общини, както и над 30 търговски 
дружества. 

Годината беше успешна за развитие на капацитета на НСОРБ да отговори на 
нашите очаквания и потребности. Успяхме да създадем условия и вътрешни 
звена, които трайно да се ангажират с полезни за всички нас дейности – 
многобройните проблеми по европейските проекти все по-успешно се решават 
от Общинския ресурсно- координационен център, за укрепване на общинския 
кадрови капацитет можем да използваме разширената и модернизирана база на 
Центъра за обучение на местните власти в Гергини, създаденият от Общото 
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събрание Централен орган за покупки на общините очакваме да допринесе за 
подобряване процеса на възлагане на обществени поръчки. 

Уважаеми колеги, 
Ако трябва накратко да характеризираме изминалата 2016 г., можем да кажем, 
че постигнахме много добри резултати по всички дейности, които зависят 
само от нас Не сме напълно удовлетворени от промените в средата за 
развитие на местното самоуправление - въпреки доброто ни 
взаимодействие с Министерския съвет и Народното събрание и 
постигнатия напредък във финансовата рамка.  

Управителният съвет се опитваше своевременно да реагира както на 
вашите проблеми, така и на промените във външната среда. Запазихме 
практиката да заседаваме на различни места в страната с участието на колегите 
от съответния регион, да ви „държим в течение“ на нашата работа чрез 
Информационния лист на Управителния съвет. Председателят и членове на УС 
проведоха 5 регионални дискусии с представители на общините от 10 области. 
Желанието ни е да се срещаме възможно по-често, за да можем да водим 
директен и открит диалог, независимо, че всеки от членовете на УС 
представлява отделен регион и е винаги на разположение на общините за идеи 
или въпроси. За нас е важно, че успяхме да осигурим приемственост в дейността 
на Управителния съвет, да се обединяваме около принципни идеи, отговорно да 
се отнасяме към ангажиментите, които сте ни възложили.  

Приемаме вашите справедливи упреци за своевременната защита на 
общинските интереси пред централната власт, но само тези, които са участвали 
в преговори знаят колко трудно се постига дори и най-незначителната промяна. 
При подготовката на нашия отчет, ние проведохме и своя вътрешна дискусия и 
откровено обсъдихме допуснатите слабости. Решихме, че трябва да подобрим 
присъствието на НСОРБ и общините в медиите, да активизираме комуникацията 
между УС и ръководствата на постоянните комисии, да ангажираме по-голяма 
част от членовете на УС в диалога с централната власт. В заключителната част 
на настоящия отчет, както и по време на Общото събрание ще представим 
идеите на УС за подобрения в отделните направления. 

Управителният съвет дава положителна оценка за дейността на 
изпълнителния директор и екипа на НСОРБ. Служителите на НСОРБ 
работиха интензивно през цялата година и успяха да изпълнят поставените от 
всички нас задачи. Продължава добрата координация и допълняемост с екипа 
на нашето търговско дружество „НСОРБ – Актив” ЕООД. Колегите от 
фирмата поеха логистиката на важни за нас прояви – Националната среща на 
финансистите, на експертите по европейски проекти, на специалистите по 
устройство на територията, на експертите по образование, на секретарите на 
общини. 

Уважаеми колеги, 
В приложенията към настоящия отчет можете да се запознаете със синтезирания 
количествен преглед на нашата дейност през 2016 г. В последните четири броя 
на Информационния ни бюлетин се опитахме подробно да ви запознаем с 
работата и постигнатите резултати по отделните направления. По време на 
Общото събрание ще ви представим допълнителна актуална информация и 
междувременно възникнали актуални проблеми.  
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По време на Общото събрание е важно въз основа на изводите от 
дейността си през 2016 г. да определим насоките за бъдещите ни действия 
и предизвикателства: 

Първо: Трябва ясно да поставим своите изисквания към централната власт 
още в началото на мандата й. Първата стъпка е Общинското ни послание към 
политическите сили, участници в парламентарните избори. В него сме включили 
основните приоритетни задачи, по които се надяваме да работим съвместно с 
новите Парламент и Правителство. През следващите месеци ще се опитаме да 
договорим сключването на Споразумение за партньорство с МС, да установим 
оперативна комуникация с ръководствата на НС и на неговите парламентарни 
комисии, с ключовите за нас министри. Това е формалната страна на 
взаимодействието ни с централната власт, по-важното е по време на Общото 
събрание да решим за какви са най-важните ни искания и как ще ги постигнем. 
Управителният съвет счита, че основната ни „битка“ трябва да бъде за 
приемане на нова Стратегия и Програма за децентрализация, в която да 
залегнат основните за нас мерки. Ако успеем да постигнем приемане на 
документа от Народното събрание, това ще ни даде увереност и гаранции за 
реалното му изпълнение. Втората ни приоритетна задача през годината е да 
преустановим практиката за прехвърляне на финансово и кадрово 
неосигурени дейности към общините или посегателствата върху техните 
правомощия. Вече има създадени гаранции в Закона за нормативните актове, 
но трябва да отстоим прилагането им на практика. УС счита, че при следващи 
подобни опити, които НСОРБ не успее да предотврати, правата на общините 
следва да бъдат защитавани по съдебен път. 

Второ: Трябва да предприемем мерки за подобряване на имиджа и 
засилване присъствието на общинските проблеми в общественото 
пространство. Нееднократно сме коментирали, че не съумяваме да представим 
проблемите си разбираемо, че посланията ни трудно стигат до хората, че 
интереса на журналистите към дейността на общините и на НСОРБ е основно 
при търсене на сензации. Част от причините се коренят в самите нас – не 
успяваме да „преведем“ на разбираем за гражданите език своите предложения, 
да ги убедим, че исканията ни са в техен интерес. На последното си за годината 
заседание, УС реши, че е необходимо НСОРБ да потърси професионална 
консултация и подкрепа за разработване на цялостна медийна и имиджова 
стратегия на организацията. Ще бъдем благодарни за всяка идея или 
инициатива в посока утвърждаване на положителен публичен образ на общините 
и на НСОРБ. 

Трето: Необходимо е да оценим дейността на представителите ни в 
управителни и консултативни органи. В момента над 200 изборни лица и 
експерти от 105 общини представляват НСОРБ в 107 управителни и 
консултативни органи към Министерски съвет, министерства и ведомства. 
Преобладаващата част от тях са утвърдени от Управителния съвет на база 
доброволно заявяване на интерес. За съжаление обаче не рядко се сблъскваме 
с неучастие в заседания, отклонения от подготвената принципна позиция или 
липса на обратна връзка за постигнатите резултати. В съответствие с уставните 
регламенти, през следващите месеци УС ще изиска отчет за дейността на всеки 
от нашите представители. Ще направим внимателна преценка, ще набележим 
мерки за подобряване на ефективността от работата им и при необходимост ще 
внесем персонални промени. УС счита, че дейността на тези наши колеги е 
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изключително важна, в подобряване на техните умения за отстояване на 
консенсусни общински позиции ще продължат да се влагат време и ресурси, но 
още през тази година категорично ще изискваме реални резултати. 

Четвърто: Трябва да активизираме използването на целевите вътрешни 
звена, създадени от НСОРБ по наша заявка. През последните години, в 
отговор на потребностите на общините, НСОРБ изгради няколко целеви 
вътрешни структури – Общински ресурсно- координационен център, фонд 
„Общинска солидарност“, Централен орган за покупки на общините (ЦОПО). 
Всички те са създадени в изпълнение решения на Общото събрание, а 
развитието им ангажира значителен кадрови и финансов ресурс на 
организацията. На този етап обаче те не се използват пълноценно от общините. 
След поредица от проучвания на интереса, заявки за използване услугите на 
ЦОПО реално постъпиха от едва 5-6 общини, след няколко кампании, членове 
на фонд „Общинска солидарност“ са само 66 общини! Тези факти налагат при 
необходимост да внесем адекватни промени във вътрешните правила и ако 
трябва да реорганизираме тези структури. Финансовият и кадрови ресурс, с 
който НСОРБ се стреми да отговори на нашите заявки, е ограничен и трябва 
наистина да осигурим неговото ефективно използване. УС е отворен за всяко 
предложение и идея как да активизираме създадените от нас структури, как да 
ги направим по-работещи и полезни за всички нас. 

Уважаеми колеги, 

Това са основните изводи, поуки и идеи, които Управителният съвет представя 
за обсъждане, мнения и идеи от делегатите на Общото събрание! Изключително 
много разчитаме на вашата активност в дискусиите, на откритото споделяне на 
мнения и особено на предложенията ви как да подобрим резултатите от нашата 
работа. 

ПРИЗОВАВАМЕ ВИ ЗА АКТИВЕН И ПОЛЗОТВОРЕН ДЕБАТ! 
Приложения: 
 Приложение №1 – НСОРБ през 2016 г. – цифри и факти 
 Приложение №2 – Хронология на най-важните събития през 2016 г. 
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Приложение № 1 
 

НСОРБ ПРЕЗ 2016 г. – ЦИФРИ И ФАКТИ 
 

ФОРМИРАНЕ И ОТСТОЯВАНЕ НА ОБЩА ПОЗИЦИЯ 

 над 150 становища и предложения по проекти на закони, стратегии, 
програми и подзаконови нормативни актове; 

 близо 100 проучвания за мнението на общините; 

 над 200 представители от 105 общини са включени в 107 консултативни, 
управителни съвети, комитети за наблюдение, тематични работни групи и 
национални съвети;  

 над 750 изборни представители и експерти работят в постоянните комисии; 

 подписване на споразумение за сътрудничество между НСОРБ и 
Министерски съвет; 

 подписване на споразумение за сътрудничество между НСОРБ и КНСБ; 

 подписване на меморандум за сътрудничество със Съюза на архитектите в 
България; 

 над 35 срещи на политическо и експертно ниво за решаване на открити 
въпроси по Оперативните програми. 

 

ОБУЧЕНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ 

 Общо 3635 участници в обучения и дискусионни форуми; 

 Над 540 юридически и експертни консултации, предоставени от НСОРБ на 
общините; 

 Над 120 консултации от Общински ресурсно- координационен център по 
използването от общините на Информационната система за управление на 
проекти (ИСУП). 

 

ИЗДАНИЯ 

 Тематични издания – Наръчник за новоизбрани кметове и общински съветници 
(мандат 2015–2019); Съставяне и изпълнение на общинските бюджети за 2017 г. 

 Периодични издания - Информационен бюлетин, Електронен бюлетин, 
Информационен лист на УС, вестник „Българска община“. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННА И ФИНАНСОВА УСТОЙЧИВОСТ 

 14 заседания на Управителния съвет; 

 31 заседания на постоянните комисии на НСОРБ; 

 5 регионални срещи на ръководството и членове на УС с общински ръководства; 

 изпълнявани от НСОРБ 7 проекта на обща стойност над 5,5 млн. лв. 

 



13 
 

Приложение № 2 
 

ХРОНОЛОГИЯ НА НАЙ-ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ ПРЕЗ 2016 г. 
 

НАЦИОНАЛНИ ФОРУМИ (съвместно с НСОРБ - Актив) 

 10 – 12 февруари – Трета национална среща на общинските експерти по 
образование; 

 17 – 18 март –  Национална среща на общинските предприятия и 
търговски дружества; 

 14 – 15 април – Пета национална среща на главните архитекти и 
експертите по устройствено планиране от общините; 

 юни – два дискусионни форума „Ангажименти на общините по прилагане 
на новия Закон за предучилищното и училищно образование; 

 9 – 11 юни – Деветнадесета национална среща на финансистите от 
общините; 

 21 юни – Национален форум „Партньори за подкрепа на зелени и 
устойчиви зелени поръчки“; 

 28 – 29 юни – Девета среща на побратимените градове от България и 
Русия; 

 7 – 8 юли – Първа национална среща на секретарите от общините; 

 15 – 16 юли – Първо издание на Академия за общински съветници; 

 9 – 10 септември – национален семинар „Организационно-техническа 
подготовка за провеждане на избори за президент и вицепрезидент и 
провеждане на национален референдум“; 

 6 – 8 октомври – Единадесета годишна среща на местните власти; 

 16 – 18 ноември – Осма национална среща на евроекспертите от 
общините. 

ОБУЧЕНИЯ, ЗАСЕДАНИЯ, СРЕЩИ 

 5 – 6 януари – обучение „Подготовка на общинските бюджети за 2016 г.“, 
организирано от НСОРБ – Актив; 

 19 януари – 5 февруари – 6 регионални обучения за новите общински 
ръководства; 

 4 – 5 февруари – обучение „Годишно счетоводно и данъчно приключване 
в бюджетните организации“, организирано от НСОРБ - Актив 

 23 – 24 февруари – Общо събрание на НСОРБ; 

 февруари – март – първи заседания на обновените постоянни комисии 
на НСОРБ; 

 март – юни – 5 регионални срещи на председателя и членове на УС на 
НСОРБ с ръководствата на общините; 

 1 – 2 март – обучение „Функции, компетенции и отговорности на 
Междинните звена на 39-те общини – бенефициенти на приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020, 
организирано от НСОРБ Актив; 

 март – април – две обучения „Новият закон за обществени поръчки“, 
организирано от НСОРБ Актив; 

 21 – 22 април – обучение „Новият Закон за счетоводство. Констатирани 
грешки и пропуски от Сметната палата в годишните отчети. Най-новите 
промени в ЗДДС и ППЗД“, организирано от НСОРБ Актив; 



14 
 

 19 – 20 май – обучение „Възможности за финансиране на общинските 
търговски дружества през програмен период 2014–2020“, организирано от 
НСОРБ – Актив; 

 юни и юли – три обучения „Кметът на кметство – статут, правомощия, 
формули за успех“; 

 септември – две обучения по изпълнението на Националната програма 
за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради 
(съвместно с МРРБ и ББР); 

 16 – 17 септември – практически семинар „Актуалните проблеми, 
свързани с финансовото управление, контрол и вътрешен одит на 
общините“, организирано от НСОРБ Актив; 

 27 – 28 октомври – обучение „Ефективно администриране на местните 
приходи и мерки за повишаване на събираемостта“, организирано от 
НСОРБ Актив; 

 3 – 4 ноември – обучение „Разработване на бизнес-план от общинските 
търговски дружества“, организирано от НСОРБ Актив; 

 3 – 4 ноември – обучение „Практически въпроси по прилагането на 
новата правна уредба на обществените поръчки от 2016 г.“, организирано 
от НСОРБ Актив; 

 януари – ноември – 11 обучения, предоставени от екипа на Общински 
ресурсно- координационен център на над 120 общински служители за 
работата с Информационна система за управление на проекти (ИСУП); 

 19 – 20 декември – среща- обучение „Подготовка на общинските бюджети 
2017“, организирано от НСОРБ Актив. 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЯВИ 

 9 – 11 февруари 2016 г., Брюксел, Белгия – участие на българската 
делегация в 116-та Пленарна сесия на Комитета на регионите; 

 26 – 29 февруари 2016 г., Кантон Берн, Швейцария – участие на 
представители на общини като наблюдатели на избори и референдум в 
Кантон Берн; 

 17 – 18 март 2016 г., Скопие, Македония – участие на изпълнителния 
директор на НСОРБ в заседание на регионалните координатори и 
Управителен съвет на НАЛАС; 

 21 – 23 март 2016 г., Страсбург, Франция – участие на българската 
делегация в 30-та пленарна сесия на Конгреса на местните и регионални 
власти в Европа; 

 31 март 2016 г., София – участие в Конференция за Етикета за добро 
управление на СЕ, София; 

 6 – 8 април 2016 г., Брюксел, Белгия – участие на българската делегация 
в 117-та Пленарна сесия на Комитета на регионите; 

 13 – 15 април 2016 г., Прищина, Република Косово – участие на 
българска делегация в Международна конференция „Увеличаване на 
възможностите за общински инвестиции в ЮИЕ” и заседание на Общото 
събрание на НАЛАС; 

 18 април 2016 г., София – среща на ръководството на НСОРБ и 
българската делегация с Председателя на Комитета на регионите г-н 
Марку Маркула; 
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 19 – 23 април 2016 г., Никозия, Кипър – участие на 20 представители на 
България в 26-ти Конгрес на Съвета на Европейските общини и региони 
„Утре започва от днес - местната и регионална визия за Европа 2030“; 

 18 – 20 май 2016 г., Братислава, Р Словакия – участие в обучителен 
семинар по прилагане на принципа за партньорство при програмирането, 
изпълнението и мониторинга на Европейските структурни и 
инвестиционни фондове; 

 14 – 16 юни 2016 г., Брюксел, Белгия – участие на българската делегация 
в 118-та Пленарна сесия на Комитета на регионите; 

 28 – 29 юни 2016 г., Добрич и Каварна – IX-та среща на побратимените 
градове от България и Руската Федерация; 

 10 – 12 октомври 2016 г., Брюксел, Белгия – участие в откриването на 
Дни на отворените врати и в заседание на Бюрото на Комитета на 
регионите; 

 18 – 21 октомври 2016 г., Страсбург, Франция – участие на делегацията 
ни в 31-ва пленарна сесия на Конгреса на местните и регионални власти в 
Европа; 

 9 – 11 ноември, 2016 г., Прага, Чешката Република – участие на 
представители на УС на НСОРБ и изпълнителният директор на НСОРБ в 
XIX-та Национална финансова Конференция на градовете и общините; 

 6 – 8 декември 2016 г., Брюксел, Белгия – участие на българската 
делегация в 120-та Пленарна сесия на Комитета на регионите. 
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