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Този Статут урежда реда и условията за присъждане на отличия на Националното 

сдружение на общините в Република България, на основание чл. 13, т.11 от 

Устава. С него се определят вида на отличията, лицата, които могат да ги 

получават и критериите за присъждането им. Управителният съвет на НСОРБ 

взема решение за ежегодно присъждане и връчване на отличията на Сдружението 

при условия и ред, предвидени в този Статут.  

РАЗДЕЛ І. ВИДОВЕ ОТЛИЧИЯ 

Чл. 1. НСОРБ може да присъжда следните видове отличия: 

а) „Принос за развитие на местното самоуправление“ – за община 

б)„Принос за развитие на местното самоуправление“ – за общинар 

в) „Партньор на общините” 

г) „Глас на общините” 

д) „Общински инвеститор” 

е) „Цялостен принос за развитието на НСОРБ“ 

Чл. 2. Отличията по чл. 1, букви „а“ и „б“ се присъждат ежегодно, като се отчитат 

ограниченията посочени в чл. 20. Отличията по предходния член от буква „в“ до 

буква „д“ могат да се присъждат единствено когато за тях има номинирани 

кандидати, отговарящи в пълнота на съответните критерии, посочени в Раздел II.  

Чл. 3. По изключение, Управителният съвет на НСОРБ може да реши да присъди 

еднократно други целеви отличия извън посочените в чл. 1 при специфични 

обстоятелства през съответната година, довели до изключителна заслуга на други 

лица или организации към общините. 

Чл. 4. Отличията по чл. 1 букви „а“, „б“, „в“ и „д“ се връчват в три категории: 

 а) за община от тип “малки общини” - с население под 15 хил. 

жители. 

 б) за община от тип “средни общини” - с население от 15 до 50 хил. 

жители; 

 в) за община от тип “големи общини” - с население над 50 хил. 

жители. 

Чл. 5. Отличията по т.1 представляват плакет с изображение. На плакета се 

изписва наименованието на отличието. 

Чл. 6. Управителният съвет може да определи предметни награди, в допълнение 

към всяко отличие. Тяхната стойност се определя ежегодно с решение на 

Управителния съвет. 
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Чл. 7. Отличието се съпровожда с грамота, подпечатана с печата на НСОРБ, в 

която се посочват годината на връчване, категорията и достиженията, заради 

които се връчва.  

Чл. 8. НСОРБ поддържа публичен регистър, в който се вписват по години всички 

връчени отличия, лицата, на които са връчени, поводът за присъждането им, 

датата и мястото на връчване. 

РАЗДЕЛ ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОТЛИЧИЯТА И ЛИЦА, НА 

КОИТО СЕ ВРЪЧВАТ 

Чл. 9. Отличието “Принос за развитие на местното самоуправление“ – за 

община може да се връчва във всяка от групите - малка, средна и голяма - на 

община, която е с най-голям принос в развитието на процеса на децентрализация, 

за внедряване и развитие на водещи общински практики, практики за 

предоставяне услуги на гражданите и други иновации от значение за местната 

общност.  

Критериите, по които се присъжда това отличие са : 

 брой участия и активност на представители на общината в смесени 

консултативни органи, в контактни и работни групи, постоянни 

комисии и други инициативи на НСОРБ, насочени към защитата на 

общите интереси; 

 брой и качество на представени съдържателни становища по допитвания 

на НСОРБ; 

 брой самостоятелно подготвени и представени предложения за 

нормативни промени; 

 въведени иновативни практики при предоставянето на местни услуги в 

управлението на общината; 

 водещи практики по допитване и ангажиране на гражданското общество 

при решаването на въпроси от местно значение; 

 реализирани проекти за сътрудничество с други общини от страната и 

чужбина; 

 брой участници от общината в дискусионни и други работни форуми на 

НСОРБ; 

 брой участници от общината в обучения и събития на НСОРБ и НСОРБ – 

Актив. 

Чл. 10 Отличие “Принос за развитие на местното самоуправление“ – за 

общинар се присъжда на лице - общински съветник или кмет или служител на 

общинската администрация, с изявен принос за развитието на местното 
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самоуправление, за предоставяне на качествени услуги на гражданите, за активно 

взаимодействие и подкрепа за други общини.  

Критериите, по които се присъжда това отличие са следните: 

 брой участия и активност в смесени консултативни органи, работни 

групи, постоянни комисии и други инициативи на НСОРБ, насочени към 

защитата на общите интереси; 

 осъществена подкрепа за други общини – за внедряване на водещи 

практики, при преодоляване на екстремни ситуации – бедствия, аварии и 

др. 

 брой на представените предложения и становища по запитвания на 

НСОРБ; 

 брой участия като лектор или обучител или автор на обучителни материали 

във форуми или обучения на Сдружението или неговата фирма; 

 брой и качество на представени иновативни практики в информационни 

издания на НСОРБ. 

 разработени и внедрени водещи практики по предоставяне на услуги за 

гражданите. 

Чл. 11. Отличието „Партньор на общините“ се присъжда на неправителствени 

организации, осъществили съвместен проект с община, или дарители на общини 

със значим принос за местната общност. За наградата не могат да бъдат 

номинирани организации, в чиито управителни или контролни органи общината 

има пряко или непряко участие.  

Критерии за партньор - НПО: 

 Стойност на изпълнен съвместно с община проект, с финансиране привлечено 

от НПО; 

 Постигнат ефект и устойчивост на проекта – социален, благоустройствен и др. 

 Поддържане на трайни и стабилни партньорски отношения с общини и с 

НСОРБ. 

Критерии за партньор-дарител: 

 Стойност на дарението (финансово или материално); 

 Значимост и трайност на ефекта за местната общност. 

Чл. 12. Отличието “Глас на общините” може да бъде присъждано на електронни 

или печатни медии, на журналисти както и на анализатори, които редовно, 

коректно и задълбочено са отразявали в публичното пространство през 

съответната година проблемите на местното самоуправление.  



5 
 

Критериите, по които се присъжда това отличие, са следните: 

 Брой публикации (предавания) по теми на местното самоуправление за 

годината; 

 Честота на участие и отразяване на общинските позиции от 

пресконференции и форуми на НСОРБ и общините; 

 Задълбочено и компетентно отразяване на проблемите - представени 

анализи на тенденции и препоръки за национални политики за развитие на 

местното самоуправление. 

Чл. 13. Отличието “Общински инвеститор” се присъжда на физическо или 

юридическо лице, извършило значими инвестиции в български общини през 

съответната година. 

Критерии за присъждане на отличието: 

 Обща стойност на вложените инвестиции в общини през годината; 

 Брой разкрити работни места. 

 реализирани подобрения на местна публична инфраструктура (техническа, 

социална, образователна и др.) 

 Предоставена подкрепа за дейности на общините или на НСОРБ. 

Чл. 14. Отличие „Цялостен принос за развитието на НСОРБ“ може да се 

присъди на лице, което с цялостната си дейност е допринесло за 

институционалното развитие на НСОРБ и за единното представителство на 

местните власти пред другите институции в страната – основател на НСОРБ, 

дългогодишен активен член на УС или КС на НСОРБ (над 2 мандата), кмет на 

община или председател на ОбС с над 3 мандата на същата позиция, активен в 

отстояване на общите позиции. 

РАЗДЕЛ ІІІ. ПРОЦЕДУРИ ПО НОМИНИРАНЕ, ПРИСЪЖДАНЕ И 

ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ  

Чл. 15. Предложения за присъждане на отличията по чл. 1 може да прави всяка 

община - член на НСОРБ, както и членовете на УС и КС на НСОРБ. Номинациите 

се представят в писмен вид, по публикуван на интернет страницата на НСОРБ 

формуляр. Срокът за номиниране е най-малко двумесечен. 

Чл. 16. Предложенията за присъждане отличия на НСОРБ се формират от 

Комисия, специално определена от Управителния съвет на НСОРБ за съответната 

година. Решенията на Комисията за предложение за присъждането на отличията 

се взимат с мнозинство, на основание критериите, предвидени в този Статут. 

Екипът на НСОРБ осигурява достоверна информация по критериите. Комисията 

проверява информацията за номинираните във всяка категория участници и 

достоверността на подадената информация по критериите, като в резултат 



6 
 

подготвя проекто-листа за присъждането. Предложенията на Комисията за 

удостояване на лица и организации за годината се утвърждават с решение на 

Управителния съвет. Управителния съвет утвърждава и стойността на 

съответните предметни награди, ако бъде взето решение за присъждане на такива. 

Чл. 17. Годишните отличия на НСОРБ се връчват на специална церемония по 

време на Годишната среща на местните власти. Те се връчват от председателя, от 

членове на УС, от изпълнителния директор на НСОРБ, както и от спонсори за 

наградния фонд. В церемонията могат да участват поканени министри или 

народни представители. Присъдените отличия и наградените лица се оповестяват 

задължително в информационните издания на НСОРБ, не по-късно от 10 дни от 

връчването им, като се отразяват и в публичния регистър на Сдружението.  

Чл. 18. В календарна година на провеждане на редовни местни избори не се 

присъждат отличия на НСОРБ. 

 

 


