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Таблица 1: Обща характеристика на общините 
област Стара Загора

Община Населени места
(брой)

Вид по 
национална 
дефиниция

Нас.  места 
планински 

райони (брой)

Други 
необлагодет. 

райони
(брой)

общо в т.ч. села

Област СЗ 206 196 42 17
Бр. Даскалови –
5-та категория

23 23 Селски
2 4

Гурково – 4-та 11 10 Селски 5 1
Гълъбово - 3-та 11 10 Селски 0 2
Казанлък – 2-ра 20 18 Градски 9 1
Мъглиж – 4-та 15 14 Селски 5 1
Николаево – 5-та 4 3 Селски 0 0
Oпан – 5-та 13 13 Селски 0 0
Павел баня – 3-та 13 12 Селски 10 0
Раднево – 2-ра 24 23 Селски 0 0
Ст. Загора – 1-ва 51 50 Градски 10 4
Чирпан – 3-та 21 20 Селски 1 4

Общините в област Стара Загора
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Област Стара Загора – територии със специфични 
характеристики, което не бива да се разглежда само 

като слаба страна, защото те могат да привличат 
допълнително средства 

• Райони за целенасочена подкрепа – 6 бр. общини 
– Братя Даскалови, Гурково, Мъглиж, Николаево, 
Опан, Павел баня

• Общини с населени места, които са планински 
райони: Братя Даскалови (2), Гурково (5), Казанлък 
(9), Мъглиж (5), Павел Баня (10), Стара Загора (10), 
Чирпан (1)

• Общини с населени места от групата на други 
необлагодетелствани райони - Братя Даскалови 
(4), Гурково (1), Гълъбово (2), Казанлък (1), Мъглиж 
(1), Стара Загора (4), Чирпан (4)

Знаете, че:
• Съгласно Закона за административно-

териториалното устройство на Република България и 
Заповед на МРРБ общините в България са разделени
на 5 категории. 

• Законът за регионалното развитие определя „райони 
за целенасочена подкрепа“ 
Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2016 г.) В териториалния обхват на район 

за целенасочена подкрепа се включват:
1. общините от четвърта и пета категория;
2. общините от втора и трета категория при наличието на някоя от 

следните географски характеристики:
а) най-малко 50 на сто от територията на общината е в планински район;
б) най-малко 50 на сто от територията на общината е в полупланински
район;
в) територията на общината е в пограничен район.
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Таблица 2: Как се променя броят на населението 
през последните два наблюдавани периода 

2014/2010 (%) 2018*/2014 (%)
Бр. Даскалови 85,53 95,38
Гурково 95,68 99,58
Гълъбово 89,93 91,89
Казанлък 93,26 96,85
Мъглиж 82,41 96,96
Николаево 92,26 100,49
Oпан 77,29 91,34
Павел баня 94,37 96,05
Раднево 88,54 93,60
Стара Загора 97,51 98,26
Чирпан 88,41 95,56
Област Стара Загора 93,83 97,05

* 2018 г. са последните актуални статистически данни
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Под
трудоспособна

В 
трудоспособна 

Над 
трудоспособна

Област СЗ 15,87 58,35 25,78

България 15,24 60,01 24,74

От таблица 2 и фигура 1 е видно:
• През 2018 г. спрямо 2014 г. е отчетено по-слабо 

намаление на населението (от 0,5% – Гурково до 8% –
Гълъбово) спрямо намалението през периода 2010-2014 
(от 3% – Стара Загора до 23% – Опан) 

• За периода 2014-2018 община Николаево отчита ръст на 
населението с 0,5%, основно в резултат на естествен 
прираст

• За сравнение, през периода 2014-2018 намалението на 
населението:

• Област Стара Загора – 3%, 
• Българя – 2,8%



Социално-икономически профил на общините от област Стара Загора 9

Фигура 3: Механичен прираст на населението
2014-2018

Състоянието на възрастовата структура през 2018 г.
(фиг. 2) показва:

➢ Във всички общини (без Стара Загора) делът на населението в
трудоспособна възраст е под средното за страната

➢ С изключение на Гурково, Николаево и Стара Загора, във всички
останали общини делът на възрастното население е над средния му
дял в страната

➢ В 8 от 11 общини, делът на населението под трудоспособна възраст
в по-висок от средното за страната

➢ Спрямо 2014 г. тенденциите са благоприятни: делът на най-
младата възрастова група е нараснал (с изключение на Опан и
Раднево). Това върви успоредно с нарастване дела на населението в
трудоспособна възраст (с изключение на Стара Загора и Казанлък).

➢ Община Николаево е на първо място в България по коефициент на
раждаемост (18‰) и на естествен прираст (2.0‰)
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Пазар на труда
През 2018 г. безработицата в 6 от общините е по-ниска от средното за 

страната (5,2%), докато през 2014 г. само 3 общини са били с 
безработица под средната за страната (10,8%)

От механичното движение на населението (изходящ и 
входящ поток на хора) (фиг.3) е очевидно, че през периода 
2014-2018 изходящият поток е с по-висока стойност
• Общините Опан и Николаево се отличават с 

положителен механичен прираст през целия период
• През 2018 г. за пръв път в община Казанлък притокът на 

хора е по-голям от този на напускащите
• Със силни или по-слаби колебания в съотношението на 

влизащи и излизащи са общините Стара Загора, Павел 
баня, Братя Даскалови, Мъглиж, Гурково

• Трайна тенденция на отрицателен механичен прираст 
виждаме в общините Раднево, Гълъбово, Чирпан
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Във всички общини е отчетен значителен спад в безработицата, като 
намалението е най-голямо в общините Николаево и Мъглиж. Това е 
основно резултат от нарастване на заетостта.
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Най-голям е икономическият принос на предприятията в общините Раднево, 
Гълъбово и Стара Загора. Посоченото равнище на НПП/чн през 2018 г. е по-
високо спрямо 2014 г.

Има ли промени в предприятията по общини?

• Във всички общини общият брой на предприятията 
нараства през 2018 г. спрямо 2014 г., с изкл. на 
Гълъбово и Мъглиж), а броят им на 1000 души расте 
навсякъде.

• Най-голямо е нарастването в община Николаево  
(с 21%) и Гурково (12%)

• Най-голям е броят на предприятията в градските 
общини (Стара Загора и Казанлък), а от селските 
общини най-голям е общият им брой в Раднево (608), 
но пък на 1000 души население броят е най-висок в 
община Опан (35)
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Фигура 9: Средна брутна работна заплата (лв./месец)

На сравнителна база спрямо страната, предприятията в общините от 
област Стара Загора (без Раднево, Гълъбово и Стара Загора), показват 

много ниски икономически резултати, представени чрез нетните 
приходи от продажбите

Фигура 8: Индекс на НПП/чн (%), България - 100% 
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Оценката за цялостното развитие на общините в 
България разделя общините в три групи*:

• Първа група - 35 общини, които са в добро социално-
икономическо състояние. Тук са поставени общините
Стара Загора, Раднево, Гълъбово

• Втора група - 124 общини, които са със средно
равнище на социално-икономическо развитие. Тук са
поставени общините Казанлък, Павел баня, Чирпан

• Трета група - 105 общини, които са в лошо социално-
икономическо състояние. В тази група са отнесени
общините Опан, Братя Даскалови, Мъглиж, Николаево, 
Гурково

*Данните са от изследване през 2018 г., проведено от проф. Стефан
Иванов, катедра „Регионално развитие“

Водещи сектори в структурата на нетните приходи 
от продажби 

• Производството на енергия
• Добивната промишленост 
• Преработващата промишленост (хранителни 

продукти, машини и оборудване, електрически 
съоръжения, метали и метални изделия, изделия от 
текстил и облекло; мебели)

• Търговия
• Строителство
• Селско стопанство - относително постоянен дял в 

структурата на НПП - 4-5%.
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Основни предизвикателства
• Диспропорции и неравенства в социално-
икономическото развитие на общините и населени места. 
Някои са в доста затруднено икономическо положение, а 
други показват много добри темпове на икономически 
растеж и заетост 
• Нерешени демографски проблеми и намаляваща 
жизненост на някои населени места. Затруднява се 
осигуряването на необходимите услуги.
• Относително нисък доход на глава от населението, което 
рефлектира и върху слабите източници на собствени 
приходи за общините и ги поставя в по-голяма зависимост 
от републиканския бюджет
• Процесът на децентрализация все още не отговаря на 
потребностите за местното развитие
• Възникнали нови рискове и несигурност (екологични, 
пандемични, финансови и др.) 

ОБОБЩЕНИЕ
Положителни тенденции

➢ Поява на общини с нарастване броя на населението
и с по-висок естествен прираст

➢ В повечето общини се подобрява съотношението на 
населението под трудоспособна възраст, в 
трудоспособна възраст, над трудоспособна възраст

➢ Нараства броят на общините, привличащи входяща
миграция

➢ Равнището на безработица намалява
➢ Размерът на средната работната заплата нараства
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Важно!
• Все по-голямо значение има стратегическото планиране и
управление

• Потребност от развиване на кризисен мениджмънт в
общините

• Активиране на все повече общностни инициативи

• Подобряване на координираните действията между
институции и териториалните единици

• Подобряване на административните услуги за бизнеса и
гражданите, вкл. организация ”на едно гише”, която да
подпомага малките и средните фирми

• По-бързо въвеждане на интелигентни системи за
управление

• Привличане на повече средства в общинските бюджети

Възможности
• Повечето селски общини в област Стара Загора 
могат да привличат средства като райони за 
целенасочена подкрепа; планински райони или други 
необлагодетелствани райони
• Нараства входящият поток на хора в 
трудоспособна възраст 
• Предстоящ нов програмен период 2021-2027, за 
който могат да се заложат актуалните приоритети в 
плановите документи
• Изградено сътрудничество между местната власт, 
науката и бизнеса
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Вместо увод:
Какво са общините?

✓основа на демократичната държава;
✓ключови административно-териториални единици, управлявани от местни органи и стоят най-
близо до хората и техните проблеми;

✓местна структура за самоуправление, осигуряваща правото и реалната възможност на гражданите
и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение;

✓активен участник при залагането на стратегическите цели и приоритети за развитие - на
национално, регионално и местно ниво;

✓финансово независими - имат автономен бюджет, извън републиканския и разполагат с
достатъчно правомощия и ресурси да вземат самостоятелни решения в интерес на местната
общност;

✓важен носител на идеи за преодоляване на социалните предизвикателства в резултат на
застаряването на населението;

✓солидарни и открити в съвместната си дейност по разширяването на качеството и обхвата на
предоставяните от тях публични услуги и за запазването и укрепването финансовата стабилност на
местно ниво;

✓диалогични и сдружаващи се - в името на решаването на проблемите на своите граждани.

Какво правят общините?
„За да бъдеш премиер или президент, трябва да имаш идеология, да
имаш теория за това как нещата работят, трябва да принадлежиш към
партия.
Кметовете са точно обратното. Те са прагматици, те решават проблеми.
Тяхната работа е да карат нещата да се случват; и ако не го правят, тогава
си губят работата. Защото дупките трябва да се запълват, защото влаковете
трябва да се движат, защото децата трябва да могат да стигат до училище.“

Проф. Бенджамин Баркър, 
американски политолог
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В кои законовоопределени сфери?
3 основни групи сфери с възможност за провеждане на самостоятелни
политики на общините (чл.17 от ЗМСМА):
• Управление на местните финанси и имущество - собственост (вкл. собствени
предприятия и търговски дружества), финанси (вкл. данъци), собствена администрация;

• Управление на територията, комунални дейности и благоустрояване на населените
места;

• Ангажименти по секторни политики – образование, здравеопазване, култура, социални
услуги, опазване на околната среда, поддържане и опазване на културното и
историческото наследство, развитие на спорт, отдих и туризъм, защита при бедствия.

!!! Ангажиментите на общините по действащото законодателство: в 8 кодекса;
131 закона; над 500 подзаконови акта

Кои са ключовите цели и принципи
за ефективно управление на местно ниво?

Доброто управление е базирано на демократични и общи ценности и действия, поради което поражда висока
обществена отговорност и ангажираност в управлението.
Доброто управление изисква:
- професионални действия на управляващите (с предпочитания за централизирано или свободно регулиращи се от

пазара условия);
- формулиране на ясна визия, конкретни действия и измерими резултати.
Доброто управление в публичния сектор е свързано със задължителното спазване поне на следните водещи
принципи: върховенство на закона, ефективност и ефикасност.
Публичните организации, вкл. общините прилагат и следните традиционни принципи:
• Устойчивост и дългосрочна ориентация;
• Стабилно финансово управление и отчетност (с оглед гарантиране на устойчивостта и дългосрочната ориентация 

на стратегическото управление);
• Отзивчивост, човешки права, културно разнообразие и социално единство;
• Откритост, прозрачност и гражданско участие;
• Компетентност, капацитет и етично поведение;
• Иновации и отвореност за промени.
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Стратегически цели и приоритети за развитие -
на национално, регионално и местно ниво

Планирането като основа за устойчивостта 
и дългосрочната ориентация на публичните политики

Според административните теории, основните функции на управлението са: 
• Планиране (Предвиждане);
• Организиране;
• Съгласуване;
• Ръководство (Командване);
• Контрол.

От качественото реализиране на основната функция – планиране или 
предвиждане зависи степента на постигане на желаното ниво на развитие. 
Планирането на практика представлява поредица от свързани действия, с които
органите на управление и ръководните служители определят:
- какво трябва да се направи и 
- как ще се направи, 
за да се постигнат конкретни резултати в организацията (общината) или 
определена сфера (сектор), на базата на формулираните политики. 
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Стратегическото планиране в публичния сектор
Стратегическото планиране е дефинирано в ЗРР и в редица секторни закони. 

• Често министерствата инициират «свръхпроизводство» на нови стратегически 
документи при и по повод изпълнението на документи на ЕК и/или за да «докажат» 
резултати от изпълнени от техните администрации проекти. С много от тях се възлагат
ресурсно неосигурени ангажименти на общините. 

• Това обстоятелство води до «свърхпроизводство» на редица припокриващи се като
цели и приоритети Национални стратегии, планове и програми. Някои от тях, особено
в социалната сфера изискват допълнително разработване, приемане, изпълнение и 
отчитане на общински програми и планове. 

• Публикуваният за обществена консултация през март 2019 г. проект на нов Закон за 
стратегическото планиране на Република България е «замразен», поради някои
несъвършенства. 

Стратегическото планиране в публичния сектор (2)
Стратегическото планиране и програмиране на регионалното развитие досега обхващаше следната
система от документи:
• Национален план за развитие;
• Национална стратегическа референтна рамка;
• Оперативни програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз;
• Национална стратегия за регионално развитие, НКПП;  Регионални планове за развитие; Областни

стратегии за развитие, Общински планове за развитие. 
С промените в ЗРР от 13 март 2020 г. се намалява броя на стратегическите документи:
• Националната концепция за пространственото планиране и Националната стратегия за регионално

развитие се обединяват в една Национална концепция за регионално и пространствено развитие, 
която ще се изработва за срок от 15 години.

• Регионалните планове за развитие и регионалните схеми за пространствено развитие се обединяват в 
интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2, които ще се 
изработват за срок от 7 години.

• Общинските планове за развитие се трансформират в планове за интегрирано развитие на община, 
като плановете за градско възстановяване и развитие отпадат. ПИРО ще се разработват за срок от 7 
години.
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Стратегическото планиране в публичния сектор (3)
С промените в ЗРР от 13 март 2020 г. се намалява броя на стратегическите документи:
Трите нови документа следва да служат за определяне на актуалните проблеми, нуждите и
потенциалите за развитие на районите, общините и населените места, които се отчитат при
разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от
фондовете на Европейския съюз, както и за:
• идентифициране на проекти, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за 

регионално и местно развитие;
• планиране и изпълнение на интегрирани подходи за териториално и градско развитие;
• координиране на секторните и хоризонталните политики на териториално ниво чрез отчитане на 

териториалните им измерения;
• осигуряване на съгласуваност на провеждането на държавната политика за регионално развитие със

стратегическите документи на национално ниво, и др. 
С плана за интегрирано развитие на община (ПИРО) ще се определят средносрочните цели и
приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с
интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия
устройствен план на общината.

План за интегрирано развитие на община (ПИРО) 
съдържа:
• анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на 

съответната община;
• цели и приоритети за развитие на общината за определен период;
• зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на 

потенциалите за развитие и на възможностите за сътрудничество с други общини;
• мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните промени и за 

намаляване на риска от бедствия;
• партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на плана при 

спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност;
• индикативен списък на важни за общината проектни идеи с проектобюджети и оптимален график на 

изпълнение;
• обща оценка на необходимите ресурси за реализация на плана, конкретизирана по години съобразно

оптималния график за изпълнение на важните за общината проектни идеи;
• програма за реализиране на плана за интегрирано развитие на общината;
• необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на плана.
!!! Условията, редът и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на новите
стратегически документи ще се определят с правилника за прилагане на закона (предстои да бъде изготвен).
Промени има и във функциите на регионалните съвети за развитие  - участват в процеса на подбор на проекти, 
съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, когато са им делегирани правомощия от 
съответните управляващи органи/национални партниращи органи. 
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Методически указания за разработване и прилагане 
на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) 

за периода 2021 - 2027 г. 
• Утвърдени са със заповед на министъра на регионалното развитие и
благоустройството и от 25.03.2020 г. са публикувани на страницата на
министерството.

• Финансирането на процеса на изработване, съгласуване и актуализиране на ПИРО
ще се осъществява от бюджетите на съответните общини и/или чрез средства от
фондовете на Европейския съюз и други финансови източници.

• Кметът на общината следва да сформира със заповед работна група, която да
отговаря за подготовката, изготвянето и одобряването на ПИРО.

• Организационната концепция на тези работни групи е в тях да бъдат представени
максимален брой засегнати страни, а за останалите да се осигурява непрекъснат
публичен достъп за информация и възможност за излагане на становища на всички
етапи от разработването и реализацията на ПИРО.

• Кметът на общината определя начина за изработване на ПИРО - със собствен
капацитет и/или с привличане на външни експерти или консултантски фирми, като в
този случай организира провеждането на обществена поръчка, в съответствие с
изискванията на (ЗОП) и съпътстващата го нормативна уредба.

Ангажименти на общините
Местна стратегическа и нормативна уредба 

• Общ устройствен план (30 години +)
• Общински план за развитие 2014-2020/ нов ПИРО, ИПГВР 2014-2020, стратегии за
местно развитие (7 години)

• Тематични секторни стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на
общината

• Мандатна програма (4 години)
• Наредби на общинския съвет
• Правилници, методики и механизми за организацията и дейността на бюджетни
звена (напр. за общинските предприятия).

• Конкретни решения за:
• одобряване на кандидатстването с проекти;
• преструктуриране (откриване, закриване) на бюджетни звена и/или дейности и за създаване на общински
търговски дружества и сдружения;

• разпореждане с общинска собственост;
• приемане на средносрочната бюджетна прогноза, бюджета, отчета, разчети за финансиране на
капиталовите разходи и за сметките за средства от Европейския съюз;

• ползване на дългосрочен дълг;
• подкрепа на местни инициативи.
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Цели за устойчиво развитие до 2030 г.
• На 25 септември 2015 г. Общото събрание на ООН официално приема
универсална, интегрирана и трансформираща програма за устойчиво
развитие от 2030 г., заедно с набор от 17 ЦУР и 169 асоциирани цели.

• ЦУР са балансирани между трите измерения на устойчивото развитие:
икономическо, социално и екологично. Те имат конкретни измерения за
следващите 15 години и са насочени към:

• човешкото достойнство
• регионалната и глобалната стабилност
• доброто състояние на планетата
• справедливите и устойчиви общества
• изграждането на проспериращи икономики

• ЕС се ангажира да изпълнява ЦУР както във вътрешната, така и във външната
си политика. По този начин ЕС вече изпълнява тези 17 цели в своята политика
за развитие.

• ЦУР са включени във всеки един от 10-те приоритета на Европейската
комисия.
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През април г правителството прие националните приоритети за
европейския ресурс след г а наскоро и индикативно разпределение на
ресурса по програми
Приоритетите обхващат всички сфери на развитие, вкл.: 
➢наука и иновации за конкурентоспособност;
➢образование/обучение за високо квалифицирана работна сила;
➢подобряване на свързаността и цифровизация;
➢насърчаване на заетостта и социалното включване и оползотворяване на 

местния потенциал. 
През януари г правителството одобри и «Визия, цели и приоритети на
Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ »
През последните месеци разработването на бъдещите програми, обект на
съфинансиране от Европейските фондове е изключително активно

Широкоскроена нормативна уредба за стратегическите
документи за програмен период 2021 - 2027 

Визия, цели и приоритети на Националната програма
за развитие БЪЛГАРИЯ 2030

Дефинирани са три стратегически цели:
• ускорено икономическо развитие;
• демографски подем;
• намаляване на неравенствата.
За реализирането им са предвидени целенасочени политики и интервенции, групирани
в пет взаимосвързани и интегрирани оси на развитие:
- Иновативна и интелигентна България; 
- Зелена и устойчива България; 
- Свързана и интегрирана България; 
- Отзивчива и справедлива България; 
- Духовна и жизнена България.
За постигането на стратегическите цели са дефинирани 13 национални приоритета, 
които са разпределени с РМС по водещи ведомства.

Цялостният документ се предвижда да бъде готов до края на 2020 г. 
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Промени в националната дефиниция за селските райони за 
програмен период 2021 – 2027 

Обхват на бъдещите ОПРР (бюджет от 1.5 млрд. евро евродял) и СПРЗСР, съгласно
отделните варианти на дефиницията за селски райони.

Предложението на НСОРБ е националната дефиниция за селските райони за програмен 
период 2021-2027 година да бъде: „общини (LAU 1), в които няма населено място с 

население над 15 000 души“.

Вариант Общини в
обхвата на
ОПРР
(брой)

Общини в
обхвата на
СПРЗСР
(брой)

% обхванато
население от
общото на
страната от
ОПРР

% обхванато
население от
общото на
страната от
СПРЗСР

Дефиниция -20 000 жители 40 225 66.2 33.8
Дефиниция – 15 000 жители 52 213 70.2 29.8
Дефиниция категории 2 до 5 27 238 56.8 43.2
Дефиниция категории 3 до 5 53 212 69.4 30.6

Националната програма за развитие трябва да е реалистична и с 
ресурс за нея.  

Новите Регламенти ни пренасочват към стимули за ускорено
икономическо развитие, а ние още борим базисни нужди

Търсят се надграждащи инвестиции на регионално ниво
надобщинско – за индустриална инфраструктура, свързаност,

образование, социални услуги
Изостаналите региони трябва да получат най сетне целенасочена 
държавна подкрепа

!!! Да не минем от грешки на растежа към растеж на грешките …

Препоръки на общините 
по общия стратегически план
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ЕК настоява да се фокусираме върху водещите
икономически центрове чрез Интегрирани стратегии
за градско развитие
Добре, но да гарантираме и ресурс за по малките
градове и градските периферии, включително за
селските райони чрез ВОМР и по програми
При този по широк обхват на програмите и при
увеличения ни ресурс по политиката на сближаване
бюджетът трябва да е поне по висок от
досегашния

Бъдещето: по Програми
за развитие на регионите

Най удачно би било да се запази

Широката палитра от възможни инвестиции по тези
програми
Настоящият им териториален обхват
Настоящите равнища на съфинансиране от страна на
бенефициентите

Необходимо е да се увеличи ресурсът им.

Бъдещето: по Програми
за трансгранично сътрудничество
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Преосмисляне на подхода за дефиниране на 
стратегическите цели и приоритети за развитие

Въпросите, чиито отговори търсим по време на кризата с COVID-19 и след нея:
• дали през новия програмен период България ще управлява около 26 млрд. 

лева от ЕС?
• ще има ли и каква промяна в Целите за устойчиво развитие до 2030 г. на ООН, 

които ЕС припозна?
• къде, как и с какъв ресурс трябва да укрепим публичните услуги, за да имаме 

отговор и за пандемичните кризи?
• кои са новите политики, които да реализираме след извънредното

положение? 
• кои финансирани с години реформи реализирахме на практика в  условията и 

в срока на извънредното положение и има ли смисъл да плащаме в бъдеще
за подобно «протакане»?

• има ли идеи и проекти, чиято устойчивост е застрашена от пандемични
кризи?

Социалните предизвикателства в резултат
на застаряването на населението

„А сега накъде?
През последните 10 години все повече общества се страхуват от
бъдещето. Те се страхуват от бъдещето по различни причини.
Демографска: Европа застарява, в света ще има все по-малко
европейци.
Технологическа: Хората много трудно могат да си представят един 
свят, населен с роботи. 
Екологическа: Как ще изглежда Земята след 15 или 20 години?“

Иван Кръстев
Български политолог
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Кой ще живее в българските общини през 2030 година?
• Тенденцията за концентрация на населението в големите градове не е само в България, а и в целия
свят. Това изсмукване на населението води до обезлюдяване на големи територии и създава
съвършено различни проблеми пред големите и малките общини. Ниската раждаемост,
миграцията предимно на младите към други страни и застаряването на населението
допълнително влошава ситуацията. В резултат, България вече все по-трудно осигурява
необходимата работна ръка и колкото и да не искаме да си признаем, неизбежно ще ни трябват не
само нискоквалифицирани работници, но и лекари, инженери, учители и т.н.

• Трябва да имаме още сега решение откъде ще се вземат тези хора, за да покрият нуждите на пазара, а и
на публичните услуги от достатъчно работна ръка. Тоест, първо би трябвало да отчетем какво ще бъде
населението на общините като количество и възраст (и платежоспособност) към 2030 година, за да
можем после да обсъждаме какви услуги и условия на живот ще трябва да му предоставяме.

• След това трябва да намерим работещите решения за това:
• Какви услуги ще трябва да осигурява всяка една община и с какви ресурси? 
• Как ще се реализират тези услуги - нови технологии, организация, сътрудничество с други общини, държавни

институции и частен сектор?
• Какъв човешки и финансов ресурс ще бъде необходим, за да отговорят на очакванията и потребностите на 

гражданите? 
• Как ще ни помогнат в тази задача инвестициите в дигитална инфраструктура, зелен транспорт и 

енергоефективни решения в сградите и осветлението, модерни социални услуги и други, и други? 

Структурата на населението като ключово предизвикателство
• Демографската прогноза към 2030 и идентифицирането на реалистични мерки за подобряване на негативните тенденции,

ще се определят и конкретните нужди от развитието на общинската мрежа от публични услуги до 2030 г.

• Общините със застаряващо население – предимно малки - ще трябва да организират и финансират скъпоструващи
социални услуги, като при това съставът на населението им предполага ниски собствени приходи. 

• Големите общини с по-голяма концентрация на населението - ще трябва да акцентират върху съвършено други
услуги, като при това ще разполагат със значително по-голям финансов и човешки ресурси.

• Осигуряване на здравни и социални услуги - в голяма част от малките населени места няма практики на лични лекари, няма
аптеки и пряк достъп на населението до лекарства. До тях не достигат и социални услуги като домашен социален патронаж и
др. Редица общини полагат усилия, но изцяло за сметка на собствени приходи, да привлекат лични лекари, дори по
съвместителство, като им предлагат безплатно оборудвани лекарски кабинети в населеното място. Друга такава практика за
подкрепа е осигуряването на мобилни аптеки, които посещават по график населените места. От социалните услуги най-
значими остава подкрепата за възрастните хора чрез домашния социален патронаж и чрез програмата „Личен асистент“. Факт
е обаче, че значителна част от нуждаещото се население в селата не е обхванато от тях.

• Сигурността на възрастните и самотно живеещи хора - редовно медиите ни осведомяват за случаи на обири, насилие и дори
убийства за кражба на нищожни суми. В основна степен проблемът се дължи на липса на постоянно полицейско присъствие в
тези населени места. Очевидно такова присъствие не може да се осигури във всяко село и от МВР търсят решение на
проблемите чрез мобилни групи, които посещават по график населените места. Важен принос на общините по отношение
сигурността в населените места е изграждането на видеонаблюдение. Такива системи имат очевиден ефект на местата, където
са изградени.
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Решенията, които продължаваме да търсим?
• Нормална децентрализация - предполагаща пълно обвързване между отговорности – права - ресурси в сферите, 

които са поверени за самостоятелно упражняване от гражданите и от избраните от тях органи. 
НСОРБ провежда непрекъсната дискусии с общините по редица въпроси, свързани с възстановяването на  процеса на 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ:
• Как да защитим общините съобразно Европейската харта за местно самоуправление - самостоятелните, уж 

децентрализирани правомощията на общините?
• Има ли необходимост от нови правомощия или отказ от съществуващи такива?
• За кои дейности силно е нарушен баланса между права и отговорности?
• Как да спрем лавинообразното възлагане чрез различни закони на нови и нови отговорности на общините, при 

това изцяло без финансиране или с крайно недостатъчно финансиране? 
• От кои несвойствени ангажименти да се обвободим? (задължението за връчване на съдебни призовки, 

предоставянето на услуги по кадастъра, по управление на земеделските земи и много други) 
• Как да се преструктурира данъчната система: кои национални данъци или части от тях да станат местни? 
• Как да определим размера и да подобрим разпределението на държавните трансфери по общини (за делегирани

и местни дейности)?
• Какви защитни механизми да създадем за малките общини (преразпределение, изравняване, базисни услуги и 

т.н.)?
• С еднакъв аршин ли се мерят необходимите ресурси за обществените услуги на национално и местно ниво? 

Как да прилагаме ефективно чл. 141 
от Конституцията на Република България?

• Общината има самостоятелен бюджет.
• Постоянните финансови източници на общината се определят със
закон.

• Общинският съвет определя размера на местните данъци при условия,
по ред и в границите, установени със закон.

• Общинският съвет определя размера на местните такси по ред,
установен със закон.

• Държавата чрез средства от бюджета и по друг начин подпомага
нормалната дейност на общините.
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Как да увеличим дела на общинските бюджети в КФП?
По-големи бюджети, при почти непроменен дял в БВП и КФП 
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Как да „догоним“ средноевропейските равнища?
Дял на общинските разходи в БВП, 2007 – 2018 г., Евростат

Дял ОБ в БВП (ЕС 28) Дял ОБ в БВП (България)
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Как да подобрим структурата на общинските приходи?
(като относителни дялове)
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Как да подобрим механизмите за определяне 
и разпределение на държавни тaрансфери?

Ограничени правомощия 

Обща  субсидия за делегираните
от държавата

!!! Стандартите служат за по-
справедливо определяне на средствата по 

общини, а не по услуги. 

Трансфер за зимно поддържане и 
снегопочистване - законов регламент за 
начина на разпределението й по общини, 

но не и за определянето на общия й 
годишен размер

Други целеви трансфери, предоставени
с акт на МС или между бюджетни сметки 

на министерства и общините

Пълни правомощия

Обща изравнителна
субсидия - следва да 

осигурява минимално
равнище на местните

услуги; законов 
регламент за 

определянето на общия
й размер и начина на 
разпределението й

Целева субсидия за 
капиталови разходи –
законов регламент за 

начина на 
разпределението й по 

общини, но не и за 
определянето на общия й 

годишен размер
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На каква подкрепа от НСОРБ можете да разчитате?

Представителство и защита на общините пред централната власт, лобиране:
Представители на НСОРБ и общините има в: Комитетите за наблюдение,
Управителните съвети и Тематичните работни групи; Национални съвети, работни групи
и др.формати.
Участие в заседания на комисиите на НС, комуникация с ресорните министертва
Обучения, консултации, публикации
Обучителни и информационни, традиционни и нарочни форуми и събития.
Общински ресурсно-координационен център, НСОРБ-АктивЕООД, Общински хотел

«Гергини», Фонд «Солидарност», и др.;
Информация и консултации по подготовката и изпълнението на нормативната уредба
и проекти с външно финансиране;

Партньорства - международни партньори, бизнес, НПО. Европейска платформа
за споделяне

32

ДЕЙНОСТИ НА НСОРБ 
пред централната власт

Представителст-
во и лобиране 

за защита 
интересите 

пред държавата

Подготовка на 
становища и 

предложения 
по законовата 

уредба

Представителство –
участието в работни 

формати на 
централната власт

Бъдете активни –
кажете ни какъв е 

вашият дневен ред
Анкети

за проучване на 
Вашето мнение

Експертния глас 
на общините –

Постоянните 
комисии на 

Сдружението
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НСОРБ и общините
на международната сцена

Партньорства с 
бизнес, НПО, 

международни 
партньори

Побратимявания и 
партньорства 

Делегации: Комитет 
на регионите и 

Конгрес на Съвета на 
Европа

Международни 
организации: 

СЕОР, ОГМВ, НАЛАС

Посещения в 
чужбина и визити на 

чуждестранни 
делегации в 

страната

Когато има силни и добре работещи
общини и държавата е силна!

• Гражданите избират своите кметове и общински съвети и им дават
доверие в аванс, за да управляват с тях и от тяхно име, като им осигуряват
добро качество на живот и добри възможности за развитие.

• Гражданите искат:
• приятна, сигурна, чиста и зелена среда с ниска степен на престъпност;
• силна местна икономика с много възможности за работа и равен достъп до 

публичните услуги;
• да живеят в социално справедливи общности, където уязвимите са защитени, 

няма дискриминация, където всеки индивид има значение и хората се гордеят и 
са загрижени за мястото, в което живеят. 

• да бъдат питани и чувани, да се отчита тяхното мнение и желания.

Колкото повече възможности имат общините да решават самостоятелно и 
на място проблемите на хората, толкова по-малко ще са недоволните.



24 април 2020 г., Стара Загора
Даниела Ушатова, Ръководител екип “Местни политики и 

финанси”, НСОРБ и докторант, катедра „Регионално развитие“, 
Стопански Факултет, Тракийски университет
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ОСНОВНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ2

За сравнение, общо в ЕС 28 (за 2018 г.) има 95 721 общини, а средните 
стойности по посочените показатели са ок. 5 360 жители и ок. 46 кв.км. 

територия.

ЕВРОПЕЙСКАТА СТАТИСТИКА ЗА 
ОБЩИНИТЕ

3

Държава
Население
(хил. жители)

Площ (кв. 
км.)

Брой
общини

Жители на 
община
(хил. жит.)

Средна площ 
на община
(кв. км.)

ЕС 28
513 482 4 422 773 95 721 5 48

Германия 83 019 357 021 11 087 7 32
Дания 5 806 43 098 99 58 435
Румъния 19 599 238 391 3 181 6 75
Гърция 10 816 131 475 6 134 1.7 21
Литва 3 287 65 300 60 55 1 088
България 7 547 111 002 265 26 419
Франция 64 812 632 834 34 970 2 18
Словакия 5 430 49 034 2 928 2 17
Чехия 10 538 78 868 6 250 2 13
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УСЛОВИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 
НОВА ОБЩИНАОпределени са в ЗАТУРБ и включват:

• наличие на население над 6000 души общо в населените места, които ще бъдат
включени в общината;

• наличие на населено място - традиционен обединяващ център с изградена социална
и техническа инфраструктура, осигуряваща обслужването на населението;

• включване на всички съседни населени места, за които не съществуват условия за
създаване на отделна община или които не могат да се присъединят към друга
съседна община;

• максимална пътнотранспортна отдалеченост на населените места от центъра на
общината не повече от 40 км;

• възможност за финансиране на разходите на новосъздаващата се община с приходи
по смисъла на чл. 45, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси в размер не по-малко
от половината от средното им равнище за страната по данни от последния годишен
отчет за изпълнението на бюджетите на общините.

!!! Изброените условия важат и за общината, от която се отделят населените места.
!!! В случаите, когато географски, стопански, комуникационни, исторически и други 

причини правят невъзможно изпълнението на някои от горните условия, Министерският 
съвет може да вземе решение за създаване на нова община по реда на чл. 9 от ЗАТУРБ.

УСЛОВИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 
РАЙОНИ В ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ 

Съгласно ЗАТУРБ е необходимо: 
• наличие на население над 25 000 души в съответния район;
• възможност за райониране на територията на съответните 

градове съобразно действащите им общи 
градоустройствени планове и в съответствие с трайни 
природо-географски или инфраструктурни делители;

• наличие на изградена инфраструктура с районно значение 
за задоволяване на административни, социални и 
санитарно-хигиенни потребности.
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УСЛОВИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КМЕТСТВО ИЛИ 
НАСЕЛЕНО МЯСТО ИЛИ СЕЛИЩНО 

ОБРАЗУВАНИЕ
Кметство:
• наличие на население над 350 души общо в населените места, образуващи 

кметството;
• възможност за изпълнение на предоставени от общината функции.
Населено място :
• трайно заселване на население в съществуващо селищно образувание в определена 

с устройствен план територия или възникнала потребност от заселване в нея;
• наличие на постоянно живеещо население и на изградена социална инфраструктура.
Селищно образувание:
• необходимост от задоволяване на възникнали курортни или промишлени нужди с 

местно или национално значение;
• наличие на устройствен план или определени строителни граници на селищното 

образувание.
Определени са и условията за възстановяване на заличени населени места,

РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ/ 
ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩИНА 

• подписка от най-малко 25 на сто от избирателите до съответния общински 
съвет, придружено от становища на кметовете на населените места;

• мотивирано решение на ОбС, което се изпраща на областния управител;
• проверка за законосъобразност на искането и ако са спазени изискванията, 

областният управител предлага на общинския съвет да вземе решение за 
провеждане на общ референдум;

• провеждане на референдум;
• при положителен вот - областният управител внася писмен доклад в 

Министерския съвет; 
• МС приема решение след писмено становище на МРРБ;
• решението на Министерския съвет се изпраща на президента на Република 

България за утвърждаване.
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ОТКРИТИ ВЪПРОСИ
• ЗАТУРБ определя сходен ред за създаване и закриване на общини, кметства и населени места –

участие на населението с подписка (25%) и съответно последващ референдум или подписка на
населението или искане.

• Не се допуска извършването на административно-териториални промени в административно-
териториалните единици – области и обшини и в териториалнити единици - населени места и селищни
образувания в случаите, когато с тези промени се нарушават условията за създаването им.

• Кое население използваме? – избиратели, НСИ, постоянен или настоящ адрес по ГРАО - МРРБ?
• Кое налага промяна на условията за създаване на кметство само чрез промени в Изборния кодекс?
• По коя процедура и по чия инициатива следва да бъдат дефинирани съществуващите до 2019 г. кметства

с население от 100 ж.до 350 ж.?
• По коя процедура и по чия инициатива следва да бъдат дефинирани съществуващите населени места,
при условие, че Законът определя условията за възстановяване на заличени такива - напр. в тях трайно да
живеят повече от 50 души?

• Има ли нужда от унифициране на подхода на ЗАТУРБ с прилагания от МФ да разпределя част от
държавните трасфери по брой населени места с над 10 ж., и то по данни на НСИ?

• Има ли риск за нови изменения в условията за кметствата и населените места преди следващите местни
избори?

ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАТУРБ
ОБЩИНИ ОТ ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

• Население над 6000 души 

1

6000

Постоянен адрес Настоящ адрес Постоянен адрес Настоящ адрес Постоянен адрес Настоящ адрес

31.12.2017 15.1.2020 15.3.2020

Население по данни на ГРАО в общините от област Стара Загора

Братя Даскалови Гълъбово Казанлък Мъглиж Опан Павел баня Раднево Стара Загора Чирпан Гурково Николаево
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ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАТУРБ
ОБЩИНИ ОТ ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА (2)

• наличие на населено място - традиционен обединяващ център с изградена 
социална и техническа инфраструктура, осигуряваща обслужването на 
населението
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Опан Братя 
Даскалови

Николаево Мъглиж Гурково Павел баня Чирпан Гълъбово Раднево Казанлък Стара 
Загора

Услуги, които се финансират като бюджетни дейности

Брой бюджетни дейности по ЕБК, отчет 2017 Покритие на бюджетните дейности спрямо всички

ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАТУРБ
ОБЩИНИ ОТ ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА (3)

• включване на всички съседни населени места, за които не съществуват условия 
за създаване на отделна община или които не могат да се присъединят към 
друга съседна община
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Население и населени места

Население по постоянен адрес 15/01/20 Население по настоящ адрес 15/01/20

вкл., живеещи в селата,, НСИ 31/12/19 Бр.населени места
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ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАТУРБ
ОБЩИНИ ОТ ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА (4)

• максимална пътнотранспортна отдалеченост на населените места от 
центъра на общината не повече от 40 км.
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Братя Даскалови
Гурково

Гълъбово
Казанлък

Мъглиж
Николаево

Опан
Павел баня

Раднево
Стара Загора

Чирпан

Средно дължина на общинсиките пътища на 1 населено място

ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАТУРБ
ОБЩИНИ ОТ ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА (5)

• възможност за финансиране на разходите с приходи по смисъла на чл. 45, ал. 1, т. 1 от 
ЗПФ в размер не по-малко от половината от средното им равнище за страната по данни 
за 2019 г.

Общини от област Стара Загора Възможност за финансиране на разходите със 
собствени приходи 

Николаево 7%
Гурково 14%
Мъглиж 15%
половината от средното равнище за страната 17%
Павел баня 18%
Чирпан 18%
Братя Даскалови 20%
Опан 27%
Казанлък 28%
Стара Загора 36%
Раднево 39%
Гълъбово 54%
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ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА 
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ПО ЗАТУРБ ЗА ОБЩИНИТЕ В 

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
• Въпреки, че само 3 общини имат население под 6 х. ж. (Опан, Гурково и Николаево), те имат изградена социална и 

техническа инфраструктура, осигуряваща обслужването и основните публични услуги за населението. Тези общини 
се явяват гранични със съседни области и достатъчно отдалечени от областния център. Т.е.те осигуряват възможност за 
безпрепятствен достъп до услуги на своето население. 

• Общините от областта имат приблизително сходен брой населени места, с изключение на Павел баня (52) и Чирпан
(4).

• За оценката на отдалечеността на населените места е използван осреднен показател за средна дъжина на 
общинските пътища на 1 населено място. При средна за страната дължина от 3,6 км/нас.място, 6 общини от 
областта са с по-ниски тези стойности. На територията на областта има 4 общини с общински болници, които 
получават финансиране поради отдалеченост на над 40 км.от областната болница – Казанлък, Разнево, Чирпан, 
Гълъбово. 

• Възможността за покриване на разходите със собствени приходи е много ниска за общините Николаево, Гурково и 
Мъглиж.

• Интересно е сравнението на самоопределилите се като роми в областта – около 8%, при средно за страната – 4%. 
Най-сериозно е присъствието на ромска общност в общините Мъглиж (30,6%), Николаево (26,4%) и Гурково (21,3%). 

!!! Идеите на някои анализатори, че е необходима административна реформа само въз основа 
брой на населението на общините са несъстоятелни, защото всяка една от малките общини 

решава базисни проблеми на своето население. Показателно е, че няма нито една община, която 
не отговаря на всичките 5 условия, установени в ЗАТУРБ. 

ОБЩИНИТЕ НАЙ-БЛИЗО ДО ХОРАТА, 
ОСОБЕНО ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КРИЗИ

• Закон за защита при бедствия
• превантивна дейност;
• дейности за готовност и реагиране при бедствия;
• подпомагане и възстановяване;
• ресурсно осигуряване;
• предоставяне и приемане на помощи.

• Закон за здравето
• МЗ и РЗИ могат да въвеждат противоепидемични мерки при възникване на извънредна епидемична обстановка.
• Държавните и общинските органи създават необходимите условия за изпълнение на тези мерки, а 

средствата за осъществяването им се осигуряват от държавния бюджет, съответно от общинските 
бюджети.

• При опасност от възникване и епидемично разпространение на заразни болести държавните органи, 
общините, физическите и юридическите лица са длъжни да оказват пълно съдействие на органите за 
държавен здравен контрол.

• Закон за водите 
• поддържане и почистване на речните корита в урбанизираните територии;
• поддържане на язовирите;
• Превенция на риска от наводнения.

!!! Според данни от EM-DAT, през годините на новата ни история, България е била засегната 
предимно от наводнения, екстремни температури, бури, пожари и земетресения.
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КРИЗАТА С COVID-19
ПОВЕЧЕ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНИТЕ

• Продължават да предоставят почти целия спектър от услуги - управление на отпадъците и поддържането на
чистотата в населените места, улично осветление, обществен превоз на пътници, аварийни текущи ремонти,
социални услуги резидентен тип, патронажни услуги, технически и административни услуги, съдействие на
останалите държавни органи и т.н.;

• Следва да осигурят изплащането на възнагражденията на заетите в системите на обрзованието, детските
ясли, културата, столовото хранене, социалните услуги, спорта, отдиха и туризма, вкл. и в общинските
предприятия, чиято дейност на практика беше преустановена с обявяването на извънредното положение;

• Създават Общински оперативни щабове и изпълняват предписанията на РЗИ;

• Съдействат на останалите държавни органи и техните териториални структури – МВР, МОН, МТСП и т.н.

• Осигуряват дезинфекция и предпазни средства за всички общински системи, допълнително дезинфекцират 
териториите за обществено ползване;

• Създават нови инфекциозни отделения в болниците, осигуряват оборудване, въпреки че има схема по ОПРР;

• Осигуряват доставки по домовете на хранителни продукти, вкл. и по схема по ОПРЧП;

• Имат функции и по отношение карантинираните лица;

• Издават редица административни документи на гражданите – особено удостоверения за настоящ адрес;

• Др. възлагани или възникващи допълнително. 

КРИЗАТА С COVID-19
СПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА РЕШЕНИЯ, 

ОБЕЩАВАНИ/ТЪРСЕНИ С ГОДИНИ
• Дистанционно обучение за учениците;
• Елекронни услуги – вече са обявени 150, изготвени от ДАУИ с опция за електронно 

разплащане; 
• Полицията служи на хората (вкл. и чрез КПП);
• Създадена е широка мрежа от доброволци;
• Активна дарителства дейност по места;
• Правилата се спазват (в по-голямата им част);
• Адресът е важен;
• Кметовете на населени места и кметските наместници осигуряват извършването на 

все повече услуги на физически и юридически лица; 
• Местната общност е реална и солидарна. 
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КРИЗАТА С COVID-19
ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЕЖКИТЕ ФИНАНСОВИ 

ПОСЛЕДСТВИЯ СЛЕД НЕЯ
• Общините трабва да получат безпроблемен достъп до ликвиден ресурс, поради 

драстичното намаление на темповете на изпълнение на собствените приходи:
• от една страна данъкоплатците са „уплашени“ да отидат до данъчните гишета, а от друга 

– тези които се възползваха от 5% отстъпка при плащане до края на април, предпочитат 
новата по-късна дата -30 юни, съгласно ЗМДВИП;

• редица малки и средни бизнеси пострадаха от преустановяването на посещенията в 
определени обекти – наеми, тротоарно право, патентен данък, туристически данък и др.;

• „сините зони“, пазарите, общинските дружества за обществен превоз на пътници, 
ученическите столове спряха да генерират приходи; 

• извънредното положение и кризата бяха неочаквани и в бюджетите не са заложени 
подобни резерви; 

• За обезпечаване на плащанията по време на извънредното положение са необходими 
гъвкави форми за безлихвено финансиране – държавния бюджет, ББР или ФЛАГ, като МФ 
поема плащането на лихвите към тях, ползване на собствените средства на общините, 
съхранявани по сметки на РИОСВ (обезпечения и отчисления по ЗУО);

• Общините ще трябва да свиват своите разходи впоследствие – заради намалението на 
постъпленията от собствени приходи;

• На национална ниво ще се оказва все по-силен натиск за „освобождаване“ от данъци, 
което допълително ще ощети общинските бюджети.

КРИЗАТА С COVID-19
КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ РЕФОРМИРА 

СЛЕД НЕЯ?
• Разширяване на възможностите за спешна подкрепа на общините от 

републиканския бюджет при сходни ситуации;
• Компенсиране на общините за „загубата на приходи“ – чл. 45, ал. От ЗПФ;
• Облекчаване на правилата за вътрешнокомпенсирани промени по общинските 

бюджети и за трансформирането на целевите трансфери в общи субсидии;
• Закон за гражданската регистрация – ясно дефиниране на настоящ, постоянен и 

напр. до 2 временни адреса (по аналогия на Националните преброявания на 
населението и жилищния фонд);

• Укрепване и модернизиране на мрежата от общински болници;
• Насърчаване и подкрепа за малките общини до самостоятелното им справяне с 

рзполагаемите ресурси и правомощия за посрещане потребностите на 
гражданите;

• Други .... – Моля, предложете! 
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КРИЗАТА С COVID-19
ИДЕИ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 

МЕСТНО НИВО
• Общинския бюджет и средносрочната бюджетна прогноза;
• Стратегическите цели и приоритети;
• Инвестиционните намерения и новите проекти – търсене на 

„противовирусна устойчивост“ на подобни инвестиции; 
• Организацията за работа на местните структури;
• Мрежата от кметства, населени места и селищни 

образувания;
• Правилата за комуникация с местната общност – все 

повече „он-лайн“ и по-малко „на живо“;
• Други .... – Моля, предложете! 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

COVID-19 вероятно ще се превърне в решаващ фактор на нашето време. 
Възможно е тази глобална криза да доведе до политически, икономически 
и социални последици, които ще засегнат не само блгарските общини, но 

и света за много години напред.
Вие като общини имате шанса да превърнете тази криза във възможност -

за децентрализация, за по-голяма финансова самостоятелност, за по-
смислени инвестиции. 

Приеме предизвикателството и наистина ще успеете да защитите своите 
граждани и ценностите на вашата местна общност!  



Проблеми при изпълнение на 
възложени ангажименти по 
Закона за местните данъци и 

такси от 2019 година
Надя Василева Каратова, Заместник кмет, община Кюстендил и докторант в 
катедра „Регионално развитие“, Стопански факултет, Тракийски университет
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Въведение
Проблемът за собствените приходи на общините винаги е бил актуален, дотолкова, доколкото,
с тях трябва да се осигурява реализирането на местните политики. Основен приоритет в
работата на всички местни власти са опазването на живота, здравето и имуществото на
гражданите и непрекъснатото подобряване на жизнената среда и качеството на
предоставяните публични услуги.
Тази основна цел в политиката на местните власти не може да бъде постигната без да са
осигурени достатъчно собствени приходи и то не само като абсолютен размер, но и като вид,
структура и правомощия за тяхното разходване. В условията на пазарна икономика, и още
повече, при действието на валутен борд, недостатъчните собствени приходи в общинските
бюджети са предпоставка за неизпълнение на основните приоритети в управлението на
местните власти, от една страна, а от друга – причина за натрупване на вътрешни бюджетни
дефицити, влошаване на финансовото състояние на общината, нарушение на фискалните
правила по Закона за публичните финанси, и като резултат, вместо да изпълняват основните
си приоритети, местните власти ще влязат в „негативния списък“ на общините борещи се за
оцеляване и стабилност.

Със старта на реформата в местните финанси от началото на 2003 г. се промени изцяло начина
на формиране на приходите в общинските бюджети. От 01.01.2003 г. общинските съвети
получиха правомощие със свои Наредби да определят самостоятелно размерите и условията
на администриране на местните такси и цените на общински услуги извън списъка на
определените в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) видове такси. Приходите от данъци
и такси се събираха от държавната данъчна администрация и постъпваха в общинския бюджет,
а от цени на услуги от общинска администрация.
През 2006 г. се разработи и прие Стратегия за децентрализация (2006-2015 г.) и Програма за
нейното изпълнение. Създаден бе Съвет по децентрализация към Министерски съвет като
неговата цел бе да разработва и предлага механизми, които да доведат до прехвърляне на
услуги, ресурси и правомощия от централната към местната власт. Макар и да не можем да
определим еднозначно резултатите от дейността на Съвета по децентрализация от
създаването му през 2006 г. досега, трябва да отбележим, че в резултат на дейността му, или
със съдействието му, през годините бяха постигнати важни промени в законовата рамка за
развитието на местното самоуправление. Разбира се, най-важна от тях е конституционната
промяна от 2007 г., предоставяща данъчни правомощия на общините.
След промяна в Конституцията на Република България през 2007 г. на общинските съвети се
дадоха законодателни правомощия да определят размера на местните данъци при условия, по
ред и в граници, установени със специален закон. От 2008 г. с промяна в ЗМДТ общинските
съвети имат правомощия да определят със свои наредби размерите на местните данъци в
определен от ЗМДТ диапазон „от ... до...”.
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С промяна в ЗМДТ от 01.01.2006 г. всички общини имат своя данъчна администрация, която събира
местните данъци и такси. На основата на подписани Споразумения между Главния данъчен директор и
кметовете, на общините бяха прехвърлени щатни бройки, софтуер и минимално количество компютърна
техника, с които до този момент са администрирани местни данъци и такси. В резултат общините
получиха и голям дял на дългосрочно неплатените задължения (недобори) и ниска събираемост – около
40 – 50 % на годишните данъци.
Предоставеният софтуер, който до този момент е бил част от цялостната система за събиране на данъци,
не отговаряше на съвременните технически изисквания (работещ в среда DOS), не даваше достатъчно
информация за анализ и възможности за вземане на решения от страна местните власти, както по
отношение определяне на размерите на местните данъци, така и за предприемане на адекватни мерки
за повишаване на събираемостта на недоборите.
От друга страна, общинските данъчни администрации бяха изправени пред редица предизвикателства:
изпълнение на законовия си ангажимент за уведомяване на данъчно-задължените лица за размера на
дължимите за всяка година местните данъци и такси; бързо и качествено обслужване при плащане на
МДТ; изготвяне на справки, удостоверения и издаване на копия от документи. За справяне с тези
предизвикателства, още през 2007-2008 година общините започнаха да търсят варианти за създаване и
внедряване на нов общински данъчен софтуер - информационна система, която да автоматизира
дейностите по събиране на данъците и таксите по ЗМДТ и да подпомогне дейността на общинските
администрации при администриране на приходите им от тези източници.

Каква искаха да бъде промяната
От изграждането и внедряването в общините на данъчната информационна система се
очакваха, следните резултати:
✓ Да се повиши качеството на обслужване на данъкоплатците при едновременно
увеличаване на постъпленията в общинските бюджети от повишаване на събираемостта и на
недоборите;
✓ Да се автоматизират работните процеси, свързани с администриране на приходите от
местни данъци и такси;
✓ Предоставяне на средства и интерфейси за свързване на локалните общински системи и
обмен на информация с бъдеща централизирана част на информационната система и други
външни системи – МФ, НАП, КАТ, Кадастър, имотен регистър и др.;
✓ Предоставяне на средства за анализиране на събраната информация, съпоставянето й с
данни от други държавни институции, предоставяне на обобщени данни и отчети на
упълномощените местни и централни органи, както и възможност за генериране на прогнозна
информация за приходния капацитет по видове данъци и такси
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Какво се постигна?
До голяма степен тези очаквания бяха увенчани с добри резултати от внедрените в общините
различни данъчни информационни системи.
След дългогодишни преговори между общините и държавната администрация се предприеха
и следващи стъпки за повишаване на събираемостта на местните приходи, както и за
създаване на предпоставки за подобряване качеството на обслужване на гражданите и
бизнеса.
С изменение в ЗМДТ (ДВ, бр. 105 от 2014 г.) в сила от 1.01.2015 г. (създаване на нов чл.5а)
общините предоставят ежедневна информация по електронен път на Министерството на
финансите извлечена от данъчните бази с данни. Изпълнението на това задължение беше
съпроводено с редица трудности от различен характер – несъвместимост на
информационните системи с продукта, който МФ внедри; неразбиране на същността на
предоставянето на такава информация в МФ от страна на служителите; липса на капацитет в
местната данъчна администрация за информационно осигуряване на процеса; липса на
достатъчно надеждна интернет свързаност и др. За голяма част от проблемите основната
причина бе в това, че използваните от общините различни данъчни софтуери трудно се
свързваха с информационната система на МФ. В резултат на редица преговори част от
проблемите с ежедневното предоставяне на информация към МФ са решени.

Какво се постигна във финансово 
изражение?

Показател 2006 година 2018 година

Дял на общинските приходи в Националния 
бюджет (без евросредства) 5,4% 6,2%
Дял на общинските данъци в данъчните 
приходи на национално ниво 2,2% 3,1%
Дял на общинските неданъчните приходи в 
тези на национално ниво* 28,2% 25,2%
Средно ниво на събираемост на местни 
данъци 47% 71,4%
По данни, публикувани на сайта на Министерство на финансите

* След промени в ЗДДС, ЗАДС, ЗМДТ и др. от неданъчните приходи на общините са отпаднали 
приходи по лицензионни и разрешителни режими, което доведе до спад в приходите.
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21 век – електронизацията (1)
Административната реформа започна през 2002 г. с приемането от Министерския съвет на
Концепция за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа на
„едно гише“ и Базисен модел за административно обслужване на принципа на „едно гише“.
По този начин започна положителна промяна в начина на организация на работа и
развитието на нова организационна култура в публичната администрация в Република
България. На следващ етап бяха предприети редица действия за намаляването на
административната тежест върху гражданите и бизнеса, защото:
• Степента на автоматизация на предоставяните услуги бе изключително ниска – около 30%

от администрациите в България предоставяха услуги по електронен път, като голям дял от
тях са само предоставяне на информация и електронни форми на документи.

• Междуведомствения обмен между регистрите, поддържани от първичните 
администратори на данни бе затруднен и често невъзможен . 

• Липсваха ясни стимули за администрацията за постигане на по-добро качество на 
предоставяните административни услуги. 

21 век – електронизацията (2)
• Много малка част от централните администрации бяха създали възможност заявленията за 

предоставяните административни услуги да бъдат подавани чрез нейните териториални 
звена, независимо, че бяха длъжни да го правят. 

• Нито една услуга за централните администрации не може да бъде заявявана чрез 
общинската администрация. 

• Интегрирани услуги, услуги от типа „епизоди от живота“ и „бизнес събития“, предоставяни 
съвместно от няколко администрации не се предоставяха. 

• Делът на електронните услуги на ниво транзакция бе нисък. 
• Административните услуги бяха много далече от гражданите – за повечето от тях се 

налагаше да се пътува до София или до областния град.
• Заявяването и плащането по електронен път на административни услуги беше 

невъзможно.
• Подаването на данъчни декларации и искания за услуги от данъчната администрация, 

както и плащането на данъци (в т.ч. и местни) беше невъзможно.
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21 век – електронизацията (3)
По предложение на Съвета за административна реформа, се направиха промени в
Административно-процесуалния кодекс, които от 25 март 2015 година въведоха
възможността за комплексно административно обслужване, задължавайки всички
органи, предоставящи комплексна административна услуга, да си комуникират, а
гражданите да могат да подадат заявка за комплексно административно обслужване
във всеки от тези органи.
Съществен прогрес към този момент бе обменът на информация между общините и
пунктовете за технически прегледи на моторни превозни средства, като тази система
даде възможност за електронен обмен на информация и за премахване на случаите,
в които се избягва плащането на данък върху превозните средства. Друг успешен
пример на взаимодействие между администрациите бе възможността общините да
получават данни от регистъра на МВР за МПС.

Очаквания – подобряване на обслужването, повишаване на събираемостта, 
улесняване на гражданите, бизнеса и администрацията.

Промяната в ЗМДТ от 2019 година
Със ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане са направени
множество промени в ЗМДТ (ДВ, бр. 98/27.11.2018 г.), като считано от
01.01.2019 г. нотариусите трябва да установяват платения данък върху
превозно средство – предмет на сделка, чрез: проверка при автоматизиран
обмен на данни със системата за обмен на информация за МДТ, или с
предоставяне на издаден или заверен от общината документ, при условие че
съответната община не е осигурила непрекъснат автоматизиран обмен (чл.50,
ал.2). В 7-дневен срок от извършване на сделка нотариусите ще уведомяват
съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимите
имоти и превозните средства, като предоставят информация за размера на
заплатения данък и основата, върху която е определен (чл.51, ал.2).
Въз основа на тази информация служителите от общинските данъчни служби
трябва да определят годишния данък за прехвърлените, учредените,
изменените или прекратените вещни права върху недвижимите имоти въз
основа на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка и да
уведомят данъчно задължените лица. Законът определи само ангажиментите
на отделните институции в процеса на определяне на размера на данъка, но
не и реда, начина и формата за предоставяне на необходимата за определяне
на размера на данъка информация.
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➢ Липса на унифициран ред и структура на приложената
информация
• Всеки нотариус по различен начин изпълнява задължението
си по ЗМДТ – имейл, факс, телефон, хартиена поща.
• Голям обем, от цялата страна и с различен формат на данните, 
дори и информация, която не касае конкретната община.
• Използва се традиционната имейл кореспонденция с 
различно структурирана визия на приложената информацията.
• Правят се допълнителни разходи за отпечатване и обработка 
на информацията (хартия и време).

Промяната в ЗМДТ – проблеми 

➢ Задръстени електронни пощи, голям обем информация, разходи
за архивиране и съхранение.

Необходима е допълнителна обработка на предоставени данни -
разпечатване на хартия, въвеждане в данъчната база и проверка.
Свръх натоварване на данъчните служители по ръчното
обработване на информацията.
➢Грешно определени и внесени суми за дължимите данъци.
➢По имейл се изпращат сканирани копия на нотариални актове –

това е предпоставка за разпространение/загуба/кражба на лични
данни.
➢Непълна и некоректна информация

Промяната в ЗМДТ – проблеми 
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Какви мерки се предприеха
• Представители на общините проведоха редица срещи с Нотариалната
камара за намиране на работещо решение на създадените проблеми.
Съвместно е определен вида на информацията, която може да бъде
извличана автоматично от използваната от всички нотариуси
електронна система и в структуриран вида да бъде предоставяна на
общините.

• Предложението за използване възможностите на електронните
системи на национално ниво – Системата за сигурно електронно
връчване (ССЕВ) и Системата за електронен обмен на съобщения
(СЕОС), не е прието от по-голямата част от нотариусите.

• В резултат от проведено проучване сред общините е установено, че
най-предпочитания от тях начин за получаване на информацията от
нотариусите е чрез системата за обмен на данни на МФ. Част от
резултатите от това проучване са представени на следващия слайд.
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Пандемията – COVID-19
Разпространението на коронавируса в световен мащаб и най-вече в България, постави всички пред
нови предизвикателства. Още с първите констатирани случаи на заразени с коронавирус у нас
общините предприеха редица мерки за предпазване на населението и ограничаване
разпространението на вируса.
Обявяването на извънредно положение в странатана на местно ниво мобилизира значителен ресурс
– човешки и финансов, за да бъдат изпълнени всички предписанията на здравните власти и да се
създаде организация за гарантиране живота и здравето на хората. На този фон нормалната дейност
на общинските администрации бе натоварена с нови ангажименти и предизвикателства:
✓Организация на прилагането на противоепидемичните мерки и контрола по спазването им;
✓Изискванията за социална изолация доведоха до значително нарастване на броя на лицата, за
които общинските социални служби полагат грижи;

✓Набиране на доброволци за доставка на храни, продукти от първа необходимост и медикаменти и
обезпечаването им с предпазни средства, гориво, автомобили и организация;

✓Извънпланови ремонти и реконструкции на територията на общинските здравни заведения с легла
за интензивно лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19;

✓Мерките за ползване на предпазни средства изискват и създаване на специфична организация за
безопасно събиране и третиране на отпадъците;

✓Нова и специфична организация за функционирането на кооперативните и фермерски пазари;
✓И други нови ангажименти възложени на общините.

Недостигът на ликвиден ресурс по общинските бюджети с всеки изминал ден
лавинообразно нараства, защото на общините се налага да правят нови непредвидени в
общинските бюджети разходи за дезинфектанти, лични предпазни средства, медикаменти
и консумативи, спешни ремонтни дейности, горива, заплащане на извънреден труд и др.
Драстично намаляват общинските приходи от:
- отлагането на сроковете за заплащане с отстъпка от 5% на данъците за недвижимите
имоти и върху превозните средства и фактически спрелия процес на сделките с тези
имущества, както и невъзможността за плащане заради противоепидемиологичните
мерки. При големите общини е отчетено до седемкратно намаление, а при останалите –
между 6 и 35% спад, спрямо същия период на миналата година;

- постъпления от приходите от управление и разпореждане с общинска собственост, които
на практика изцяло са спрели;

- преустановените посещенията в общински обекти – театри, спортни зали, музеи и т.н.,
както и организирането на публични събития, културни прояви и пр. намалиха до нула
приходите от продажби на билети и наеми на тези съоръжения. Планираните културни
прояви с международно значение носят и сериозни загуби на общините-организатори,
поради анулирани предплатени пътувания и договори.

Пандемията – COVID-19 
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Общинските пакети от мерки за облекчаване на бизнеса, който бе принуден да спре
своята дейност или значително да я ограничи, намаляват постъпленията от наеми,
тротоарно право, зони с платено паркиране и др. Натиска от страна на бизнеса за
непосилни за общинските бюджети мерки – намаляване на общинските данъци,
освобождаване от такса за битови отпадъци, увеличени авансови плащания по
сключени договори, ще утежни още повече ликвидната криза в общините.
Заради спирането на дейността в туристическия сектор, общините с ясно изразен
туристически профил допълнително търпят огромни загуби, защото често са и
собственици или управляват културни, туристически и исторически обекти на своята
територия.
На този фон, общинските служители, които са на «предния фронт» – медицинския
персонал, социалните работници, охранителите, данъчните и обслужващите
дейностите по чистота са застрашени и от оставане без доходи, заради формиращия
се дефицит в общинските бюджети, защото до момента нито една от мерките
предприети от държавата за подкрепа на бизнеса не се отнасят и не могат да се
ползват от нито една общинска структура – общински търговски дружества и
общински предприятия.

Пандемията – COVID-19

Какво ще правим след кризата – денят „0“
Когато кризата отмине и са научени поуките от грешките и са изведени изводите от
правилните решения, първостепенната задача на местните власти е да подготви
детайлен анализ на пострадалите от кризата системи – кои и в каква степен са
пострадали, доколко могат да бъдат възстановени. На тази база да се изработят
местни стратегии за възстановяване – задача, която ще бъде ключова за вземането на
оптимални решения за:
• Преструктуриране на общинските услуги и най-вече значително пострадалите и
тези, които по време на кризата не са работили оптимално и ефективно.

• Оптимизиране на структурата на общинската администрация и предприятия.
• Предприемане на подходящи мерки за работа, комуникация и взаимодействие със
структурите на гражданското общество чрез провеждането на задълбочена
политика за повишаване на знанията, уменията и отговорността на гражданите,
както по отношение опазване на живота, здравето и имуществата им, така и по
отношение на задълженията към обществото и местните власти в частност.

В този контекст е добре в анализа да се включи и ефективността на вложените на
национално и местно ниво ресурси в изграждането на електронното правителство и
административната реформа.
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• Може ли да се възстанови (създаде) връзката между усилията на общините
за развитие на местната икономика и постъпленията в общинската хазна,
чрез предоставяне на част от държавните данъци?

• Могат ли общинските данъчни служби да станат и публични изпълнители -
готови ли са (след законодателни промени) да поемат публичното
изпълнение с цел повишаване на събираемостта на общинските приходи?

• Могат ли общините да се сдружават и да създадат свои колекторски фирми
за събиране на собствените приходи, като начало просрочените?

• Как в рамките на Европейския съюз общините да получат подкрепа за
събиране на дългосрочно просрочени общински публични вземания от
собствениците на фирми, регистрирани в България, но живеещи извън нея?

• Дали по примера на задълженията към държавата данъчно-задължените
лица ще започнат да плащат задълженията си и към общините?

…и Хоризонт 2030 … да си отговорим на
въпросите:

…и Хоризонт 2030 … да си отговорим на
въпросите:
• Как ще прогнозираме финансовия ефект от емиграцията на младите
хора и драстичното застаряване на населението и натиска върху
общинския бюджет?

• Как да променим разбирането на хората, че проблемите трябва да се
решават „безплатно“ от някой друг, най-често от общината?

• Как ще променим нагласите, че данъчната тежест не трябва да се
променя и че данъчните ставки трябва да се „държат“ близо до
минимума?

• Как ще приближим данъчните оценки на имотите до пазарните им
цени?

• Как да преодолеем зависимостта на общините от държавните
субсидии?



ИНФОРМАЦИОННА И МРЕЖОВА  
СИГУРНОСТ

Анастасия Гидикова - Директор 
на „Информационно обслужване“ АД
клон Стара Загора

Който владее информацията, 
той владее света! Натан Ротшилд
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• I етап – до 1816 г.– характеризирасесизползванетона естествено
възникнали средства за информационни комуникации

• II етап – от 1816 г. до 1935 г. – свързан с изкуствено създавани
техническисредстваза връзкаелектрои радиовръзки

• III етап – от 1935 г.до 1946 г.– свързан споявата на  
радиолокационни и хидроакустическисредства

• IV етап – от 1946 г.до 1965 г.– свързан сизобретяване
и  внедряване в практическияживот на ЕИМ (компютри)

• V етап – от 1965 г.до 1973 г.– свързан сизползването на  
свръхмобилни комуникационни устройства с широк спектър
отвъзможности

• VI етап – от 1985 г. – свързан съссъздаване и развитиена  глобални
ИКС с използване на космически средства за  осигуряване.

Етапи в развитието
на информационната сигурност

Това е комплекс от  
мероприятия,  
насочени към  
обезпечаване на  
информациона  
сигурност

ЗАЩИТА НА  
ИНФОРМАЦИЯТА

ИНФОРМАЦИОННА  
СИГУРНОСТ:

Защитеност на информацията и 
поддържащата я инфраструктура от 
случайни  или преднамерени  
въздействия от естествен или  
изкуствен характер, които  могат да 
нанесат неприемлив  ущърб на 
субектите на  информационните 
отношения,  в това число на 
собствениците  и на ползвателите 
на  информациия и поддържаща  
инфраструктура
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ЦЕЛ НА ИС

достъпностцялостностконфиден-
циалност

ДОСТЪПНОСТ

ЦЯЛОСТНОСТ

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

ТОВА Е ВЪЗМОЖНОСТТА ЗАПРИЕМЛИВО  
ВРЕМЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ИСКАНАТА  
ИНФОРМАЦИОННА УСЛУГА

АКТУАЛНОСТ ИНЕПРОТИВОРЕЧИВОСТ  
НА ИНФОРМАЦИЯТА, НЕЙНАТА  
ЗАЩИТЕНОСТ ОТ РАЗРУШЕНИЯ 
И НЕСАНКЦИОНИРАНОИЗМЕНЕНИЕ

ТОВА Е ЗАЩИТАТА 
ОТНЕСАНКЦИОНИРАН  
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

ТРИТЕ КИТА
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"Компютърна сигурност" (като еквивалент
или заместител на ИС) е прекален тесен подход

Компютрите – това е само една от съставните  
на информационните системи

Сигурността се определя от цялата съвкупност  
съставляващи, на първо място, от най-слабото  
звено, което в подавляващото болшинство от  
случайте се оказва човека (записвайки,  
например, своята парола на „листче", залепено  
на монитора).

ПОНЯТИЕ ЗА ИС

ПОНЯТИЕ ЗА ИС

ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ
зависи не само от компютрите, но и от  поддържащата 
инфраструктура, към  която може да се отнесат системите за  
електро-, водо- и топлоснабдяване,  климатици, електронни 
съобщителни  средства и разбира се обслужващият  персонал.
Очевидно, застраховането от всички видове загуби е 
невъзможно, още повече e невъзможно да се направи това с 
икономически целесъобразен способ, когато стойността на  
защитаващите средства и мероприятия да не  превишава
размера на очакваната загуба.
Следователно, „с нещо се налага да се примирим и следва да се 
защитаваме само от  това, с което не можем да се примирим”.
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“НЕПРИЕМЛИВА ЗАГУБА” -2-

ЗАПЛАХА – това е потенциалнатавъзможност  
да се наруши информационната сигурност в  
определена степен

Опитът да сереализира заплахата се  
нарича АТАКА,а този,който предприема  
този опит, ХАКЕР(malicious)

Потенциалните хакери сенаричат
ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАПЛАХА

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ

ПО АСПЕКТА НА  ИНФОРМАЦИОННАТАСИГУРНОСТ
(достъпност, цялостност, конфиденциалност),против  
който заплахите са насочени като първи приоритет.

ПО КОМПОНЕНТИ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ
СИСТЕМИ, към които са насочени заплахите (данни,  
програми, апаратура, поддържаща инфраструктура)

ПО СПОСОБ НАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ:
случайни/преднамерени действия от  
природен/техногенен характер.

ПО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ИЗТОЧНИКА НАЗАПЛАХА:
вътре/извън разглежданата информационнасистема.
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ЗАПЛАХИ ЗА НАЛИЧНОСТ

Най-честите и най-опасни (от гледна точка размера на  
щетите) са НЕПРЕДНАМЕРЕНИТЕ ГРЕШКИ на щатните  
потребители, оператори, системни администратори и  
други лица, обслужващи информационните системи.

По някои данни(Gartner), до 65% от загубите – са в  
резултат от непреднамерени грешки

Пожарите, наводненията и др. природни бедствия не
причиняват толкова беди, колкото неграмотността и
небрежността в работата.

Очевидно, най-радикалният способ за борба с  
непреднамерените грешки – това е МАКСИМАЛНА  
АВТОМАТИЗАЦИЯ И СТРОГ КОНТРОЛ.

ЗАПЛАХИ ЗА НАЛИЧНОСТ

ОТКАЗ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ.

ВЪТРЕШЕН ОТКАЗ
на информационната система.

ОТКАЗ НА ПОДДЪРЖАЩАТА  
ИНФРАСТРУКТУРА.



Информационна и мрежова сигурност. Мерки за защита 63

ОТКАЗ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

 Нежелание да сеработи с  информационната система 
(най-често се проявява при  необходимост от усвояване на 
нови възможности и при  разминаване между 
запитванията на ползвателите и  фактическите 
възможности и технически характеристики);

 Невъзможност да се работи със системата при липса 
на  съответстваща подготовка (недостатъчна обща  
компютърна грамотност, неумение да се интерпретират  
диагностическите съобщения, неумение да се работи с  
документацията и т.н.);

 Невъзможност да сеработи със системата поради  
липса на техническа поддръжка (непълна документация,  
недостатъци на справочната информация и т.н.).

ВЪТРЕШНИОТКАЗИ

 Отстъпление (случайно или умишлено)
от установените правила за
експлоатация;

 Излизане на системата от щатния режим на  
експлоатация вследствие на случайни или  
преднамерени действия на потребителите или  
обслужващият персонал (превишаване на  
допустимия брой запитвания, прекомерно голям  
обем на обработваната информация и т.н.);

 Грешки при (пре)конфигуриране на системите;
 Откази на програмното и 

апаратното обезпечаване;
 Разрушаване на данните;
 Разрушаване или повреждане на  апаратурата.
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ОТКАЗ НА ПОДДЪРЖАЩАТА
ИНФРАСТРУКТУРА

 Нарушение на работата (случайно или  
умишлено) на съобщителните системи, 
електрозахранването, водо- и/или  
топлоснабдяването, климатизирането;

 Разрушаване или повреда на помещенията;

 Невъзможност или нежелание на 
обслужващият персонал и/или на ползвателите 
да изпълняват своите ангажименти (граждански 
безпорядъци, аварии на транспорта, 
терористически акт или заплаха от такъв, стачка 
и т.н.).

"ОБИДЕНИ" СЪТРУДНИЦИ

 Особено опасни са така наречените "обидени"  
сътрудници – настоящи и бивши. Като правило, те  
се стремят да нанесат вреди на организацията,  
която ги е обидила, например:
→ Да развалиоборудването;
→ Да имплементира логическа бомба, която с времето  

да разруши програмите и/или данните;
→ Да изтрие данни.

 Необходимо е да се следи за това, защото при  
уволнение на даден служител неговите права за  
достъп (логически и физически) до  
информационните ресурси да бъде анулиран
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СТИХИЙНИБЕДСТВИЯ

 Стихийни бедствия и събития, възприемани
като стихийни бедствия – пожари, наводнения,  
земетресения, урагани.

 По статистически данни, на огъня, водата и  
други подобни "нарушители" (сред които най-
опасно е прекъсването на  електрозахранването) 
се дължат около 13% от  загубите, нанесени на 
информационните системи

ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

 Вредоносна функция;

 Способ за разпространяване;

 Външно представяне;

 Т.н. "БОМБИ" са предназначени за:

→ Внедряване на друго вредоносно ПО;
→ Получаване на контрол над атакуемата система;
→ Агресивно потребление на ресурси;
→ Изменение или разрушаване на програмите и/или  
данните.
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Основни заплахи за КОНФИДЕНЦИАЛНОСТТА

 Служебната информация (пароли) 
 Предметната информация:
→ Прихващане на данни - Техническите средства за  
прихващане на данни са добре обработени, достъпни,  
прости за експлоатация, може да се инсталират,  
например в кабелната мрежа, така че тази заплаха  
следва да се има предвид, както по отношение на  
външните, така и по отношение на вътрешните  
комуникации;
→Маскарад - представяне за друго лице;
→ Злоупотреба с правомощия

 Откъде се вземат данните
от данъкоплатците?

Основни заплахи за КОНФИДЕНЦИАЛНОСТТА
-2-

 Първата крачка при построяване на системата за ИС,
е организация – аранжиране и детайлизация на  
аспектите: достъпност, цялостност,  
конфиденциалност;

 Важността на проблематиката на ИС се обяснява
с две основни причини:
→ Ценността на натрупаните информационни ресурси;
→ Критична зависимост от информационните технологии.

 Разрушаването на важна информация,  кражба на 
конфиденциални данни, прекъсване  на работа
вследствие на отказ  – всичко това се изразява в 
крупни материални  загуби, нанася ущърб в
репутацията на организациите.
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Основни заплахи за КОНФИДЕНЦИАЛНОСТТА
-3-

Проблемите със системите за управление или  
медицинските системи застрашават здравето и живота на  
хората.
 Подтвърждение за сложността на проблематиката на  
ИС се явява паралелният (и достатъчно бърз) ръст на  
загуби за защитни мероприятия и броя на нарушенията  
на ИС в съчетание с ръста на средните загуби от всяко  
нарушение.

(Последното обстоятелство – е още едно доказателство за  
важността на ИС).

“Постулати“ на информационната сигурност -1-

“Десет неизменни постулата за обезпечаване на сигурността”
Постулат 1. Ако хакерът може да Ви убеди, че неговата вредоносна 
програма  трябва да се изпълнява на вашия компютър – то този 
компютър не е вече  ваш!
Постулат 2. Ако хакерът може да промени настройките на 
вашата  операционна система - то този компютър не е 
вече ваш!
Постулат 3. Ако хакерът има неограничен физически достъп 
до вашия  компютър - то този компютър не е вече ваш!
Постулат 4. Ако разрешите на хакера да зареди негови програми на 

вашия web сайт – то този компютър не е вече ваш!
Постулат 5. Простите пароли обезсмислят системата ви за защита !
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Постулат 6. Вашият компютър е защитен до степента до която
Администраторът се отнася добросъвестно до неговите
задължения!
Постулат 7. Зашифрованите данни са защитени дотолкова, 
доколкото е  защитен и ключа за шифриране!
Постулат 8. Остарелият антивирусен скенер не е много по-добър от 
липсата  на такъв въобще!
Постулат 9. Абсолютна анонимност няма - нито в реалния живот, 
нито в  Интернет!
Постулат 10. Технологиите, не се явяват панцея за всички беди!

“Постулати“ на информационната сигурност -2-

ЗАКОНОДАТЕЛНО;

АДМИНИСТРАТИВНО;  

ПРОЦЕДУРНО;  

ПРОГРАМНО-ТЕХНИЧЕСКО.

ЧЕТИРИ НИВА НА МЕРКИТЕ
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ДВЕ ГРУПИ МЕРКИ

МЕРКИ С ОГРАНИЧЕНА НАСОЧЕНОСТ,
за създаване и поддържане в обществото на  
негативно (в това число и с прилагане на  
наказания) отношения към нарушенията и  
нарушителите на информационната сигурност  
(да ги назовем)

НАПРАВЛЯВАЩИ И  
КООРДИНИРАЩИ МЕРКИ,

способстващи за повишаване образоваността
на обществото в областа на информационната  
сигурност, помагащи при разработване и  
разпространение на средства за обезпечаване  
на ИС (мерки със съзидателна насоченост).

ЗАКОНОДАТЕЛНО НИВО

 НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И СТАНДАРТИ:

 Необходимо е всячески да се подчертава  
важността на проблемите на ИС;

 Да се концентрират ресурсите на най-
важните направления на изследване;

 Да се координира образователната  
дейност;

 Да се създава и поддържа негативно  
отношение към нарушителите на ИС –
всичко това са функции на  
законодателното ниво.
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Стандарт ISO/IEC 15408 "Критерии заоценка на 
сигурността на информационнитетехнологии"

→ Идентификация и аутентификация;
 Защита данните на потребителя;
 Защита функциите за сигурност (изискванията се отнасят към  

цялостноста и контрола на данните на услугите за сигурност и  
реализиращите ги механизми);

 Управление на сигурността (изискването се отнася до управление на  
атрибутите и параметрите на сигурността);

 Одит на сигурността (откриване, регистрация, съхранение, анализ на  
данните, отнасящи се до сигурността на обекта оценки, реагиране на  
възможно нарушение на сигурността);

 Достъп до обекта за оценка;
 Неприкосновеност на личния живот (защита на потребителя от  

разкрития и несанкционирано използване на неговите  
идентификационни данни);

 Използване на ресурсите (изисквания за достъпност на  
информацията);

 Криптографическа поддръжка (управление на ключовете);
 Свързаност (аутентификация на страните, участващи в обмена на  

данни);
 Доверен маршрут/канал (за свързване с услугите за сигурност).

АДМИНИСТРАТИВНО НИВО

➢ Главната задача на мерките на административно  ниво: да се 
определи програма за работа в  областта на
информационната сигурност да се  обезпечи нейното 
изпълнение заделяйки  необходимите ресурси;

➢ Основа на програмата се явява политиката за  сигурност, 
отразяваща подхода на организацията  за защита на своите 
информационни активи;

➢ Разработката на политики и програми за  сигурност следва да 
започва с анализ на риска,  първият етап започва със 
запознаване с най- разпространените заплахи;

➢ ГЛАВНИ ЗАПЛАХИ – вътрешната сложност на  ИС, 
непреднамерени грешки на щатните ползватели, оператори, 
системни администратори и други лица, обслужващи ИС;

➢ НА ВТОРО МЯСТО по размер загубите са кражбите и
фалшификациите;

➢ РЕАЛНА ОПАСНОСТ представляват пожари и  други аварии, 
поддържащи инфраструктурата.
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АДМИНИСТРАТИВНО НИВО
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Необходимо условие за построяване на надеждна,  
икономична защита се явява жизненият цикъл на ИС  
и синхронизацията с него на мерките за сигурност.

Иницииране

Придобиване  

Монтаж

Експлоатация

Извеждане от  
експлоатация

ПРОЦЕДУРНОНИВО

Управление на персонала;

Физическа защита;

Поддържане на работоспособността;

Реагиране на нарушения на режима за  
сигурност;

Планиране на възстановителни работи.
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ПРИНЦИПИ НАСИГУРНОСТТА

Непрекъсната  
защита в  

пространство  
и времето;

Разделение  
на      

отговорностите

Минимизация  
на       

привилегиите

ТЕКУЩИДЕЙНОСТИ

НЕОБХОДИМО Е РЕГУЛЯРНО ДА СЕ:

Поддържат потребителите;

Поддържа програмното обезпечаване;  

Управляват конфигурациите;

Правят резервни копия;  

Управляват носителите;  

Документират измененията;  

Извършват регламентните работи.
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МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

• Превантивни, препятстващи нарушенията на ИС

• Меркиза откриване на нарушения

• Локализиращи,стесняващи зоната за въздействиена  
нарушенията

• Мерки по откриване на нарушителя;

• Мерки за възстановяване на сигурност

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

"Информационно обслужване" АД е Eдинен системен интегратор на държавната
администрация и е първият доставчик на удостоверителни услуги (ДУУ) в 
Република България, регистриран с решение №260/27.03.2003 г. на 
Комисията за регулиране на съобщенията.


