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ПРОГРАМА 

1 юни (четвъртък) 

След 11.00 Пристигане и регистрация на участниците (хотел Рила, централно фоайе) 

11.00 - 12.30  Открито заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към НСОРБ (зала 

„Захари Зограф“, хотел „Рила“) 

Дневен ред:  

- Подобряване на Методиката за определяне числеността на персонала в 

делегираната от държавата дейност “Общинска администрация”. 

- Как договореностите на отраслевите КТД да намират отражение в стандартите?  

- Писмени предложения на общини за промяна в нормативната уредба (ЗПФ, 

ЗДДС, ЗЕ, ГПК и др.)  

- Други въпроси (по предложение на членовете). 

12.30 - 14.00 Кафе и лек обеден бюфет за добре дошли (лоби бар хотел“Рила“) 

14.00 - 16.00 ОТКРИВАНЕ НА СРЕЩАТА (зала „Рила“, хотел „Рила“): 

 Владимир Георгиев, кмет на общината домакин Самоков  

 Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ, кмет на община Велико Търново  

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ: 20 години активна работа на общинските финансисти за 

развитие на местните финанси: 

 Менда Стоянова, председател на ПК „Бюджет и финанси“, 44-то Народно 

събрание  

 Диана Йорданова, заместник-председател на ПК „Бюджет и финанси“, 44-то 

Народно събрание  

 Искрен Веселинов, председател на ПК „Регионална политика, благоустройство и 

местно самоуправление“, 44-то Народно събрание  

 Цветан Цветков, председател на Сметната палата  

 проф.д-р Георги Иванов, член на Сметната палата 

Къде бяха общинските финанси преди 20 години и къде искаме да бъдат след 20 

години? 

 Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ 

 Стефан Иванов, консултант местни финанси 

С подкрепата на:  Съвременно банкиране в услуга на местната администрация, Станислава 

Стефанова, ръководител отдел  "Централизирани продажби и алтернативни канали 

за дистрибуция", Банка ДСК 

Кариера и развитие на общинските финансисти – предизвикателства и 

възможности 
- За хубавите и за трудните моменти – 40 години стаж в общината: Наталия Делчева, 

община Пловдив 

- Защо станах общински финансист? - Росица Гаргова, директор дирекция „Финансово 

счетоводни дейности и бюджет“, община Хасково 

Модератор Силвия Георгиева, управител на НСОРБ-Актив 

16.00 - 16.30 Обща снимка на участниците (пред хотел „Рила“ на панорамата на ски-пистите) 
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16.30 - 18.30  Съпътстваща програма - посещение по избор на един от три обекта: Град Самоков 

(Исторически музей и Девически манастир); Късноантична крепост "Цари Мали 

Град"; Ловен дворец “Царска Бистрица” 

20.00  Бал „20 години Национална среща на финансистите от общините“ (зала „Рила“, 

хотел „Рила“) 

2 юни (петък) 

09.30 – 10.30  ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ (зала „България“, хотел „Самоков“)  

  Възможни стъпки за промяна в местните финанси – екшън план 

  Варианти за развитие: 

- Минчо Казанджиев, общински съветник, Общински съвет Ловеч 

- Румяна Маринова, директор дирекция „Финансово-счетоводна дейност“, община Враца 

- Мария Йозова, директор дирекция „Местни данъци и такси“, община Габрово 

Модератор:  Емил Савов, заместник-изпълнителен директор на НСОРБ 

10.30 - 11.00 Кафе пауза 

11.00 - 12.30  РАБОТА ПО ГРУПИ (паралелни сесии): КАКВО ДА ПРОМЕНИМ ПРЕЗ 2018 ? 

  1-ва работна група: финансисти (зала „България, хотел „Самоково“)  

  Теми за дискусия: 

- Необходими промени в единните разходни стандарти за делегираните от държавата 

дейности; финансиране и организиране на местните дейности; капиталови разходи 

  Надя Каратова, заместник-кмет на община Кюстендил  

- Същностна промяна на механизма за обща изравнителна субсидия 

  Даниела Ушатова, ръководител екип в НСОРБ  

- Добра практика: “Консолидиране на усилията и ресурсите за реализиране на по-осезаем 

за потребителите на общински услуги ефект” 

  Ели Василева, заместник-кмет на община Тунджа 

Модератор:  Сия Шехтанова, заместник-кмет на община Самоков 

2-ра работна група: счетоводители, вътрешни одитори, финансови 

контрольори (зала „Сердика“, хотел „Самоков“) 

С подкрепата на:   Теми за дискусия: 
- „ComSy World - Инфраструктурни обекти. Прецизност при отчитане на амортизации. 

Пример с активи на Софийска вода“, Габриела Апостолова, Управляващ съдружник в „Ком 

Си 54 – Васил Зашев и съдружници“ ООД 

 

- Подобряване на отчетността (практически аспекти при начисляване на амортизации, 

осчетоводяване на ВиК активи и средства от еврофондовете)  

  Мария Цветанова, експерт бюджетно счетоводство 

Модератор:  Мариян Маринов, директор дирекция „Бюджет и финанси“, община Велико Търново 
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  3-та работна група: данъчни експерти (зала „Родина“, хотел „Самоков“) 

  Теми за дискусия: 

- Практиката на община Пазарджик: как увеличихме събираемостта и приходите от данък 

МПС; какво проверява Сметната палата при одитите за съответствие при определянето и 

администрирането на приходите от местни данъци и такси.  

   Минко Минков, началник-отдел „Местни данъци и такси“, община Пазарджик  

- Практиката на община Варна при осъществяване на данъчни ревизии 

   Николай Бонев, директор дирекция „Местни данъци“, община Варна 

- Взаимодействие с НАП и КЧСИ за подобряване събираемостта на вземанията 

Виктор Георгиев, Камара на частните съдебни изпълнители; Мара Вълева, Вероника 

Левова, Национална агенция по приходите 

- Открити въпроси по предоставянето на електронни услуги по МДТ 

Димка Кирацова, „Информационно обслужване“ АД; Тошко Георгиев, Имеон софтуер; 

инж. Ангел Нинов, инж. Петър Маринов, Софтуерна група „Акстър“, ТУ София  

Модератор:  Цанка Ганева, директор дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности“, община 

Стара Загора 

 

4-та работна група: изборни лица (Панорамен ресторант, хотел „Самоков“) 

  Теми за дискусия: 

- От къде ще черпим инвестиционен ресурс след 2020 г.?  

  Надя Данкинова, изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ 

- Консолидиране на ресурсите за изпълнение на местни политики  

  Станчо Ставрев, заместник-кмет на община Тунджа 

- Изводи от опита на общини с оздравителни програми (по Закона за публични финанси) 

  Вяра Церовска, кмет на община Перник 

Модератор:  Мария Костадинова, заместник-кмет на община Свиленград 

12.30 - 14.00 Обяд – хотел Самоков 

14.00 - 15.00 РАБОТА ПО ГРУПИ (паралелни сесии) – продължение 

Обсъждане и формулиране на конкретни предложения за докладване при 

представяне на резултатите от работата на групите 

15.00 - 16.30 ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ (зала "България", хотел Самоков) Около какво се 

обединяваме? – представяне на резултатите от работата по групи:  

- Първа работна група: финансисти 

  Сия Шехтанова, заместник-кмет на община Самоков 

- Втора работна група: счетоводители, вътрешни одитори, финансови контрольори 

  Мариян Маринов, директор дирекция „Бюджет и финанси“, община Велико Търново 

- Трета работна група: данъчни експерти 

Цанка Ганева, директор дирекция „Финанси, бюджет и счетоводи дейности“, община Стара 

Загора 

Модерни облачни системи обединяващи усилията на общини за развитие на туризъм и 

гарантиране на сигурност:  
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- ORAK 365 - Туристическа община: Как да повишим двойно събираемостта на общинския 

туристически данък и привлечем нови туристи?  

- ORAK R6 - Безопасна община (Power by Mtel): Как за един месец и без начални 

инвестиции да изградим „умна“ видео система за сигурност на критична общинска 

инфраструктура (пътни артерии, училища, промишлени зони)? 

Иван Иванов, „ОРАК Инженеринг“; Димитър Тодоров, Мтел; Красимир Стоянов, „ОРАК 

Инженеринг“ 

 

Четвърта работна група: изборни лица 

  Мария Костадинова, заместник-кмет на община Свиленград  

Модератор  Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ 

16.30 - 18.00 Представяне на номинациите за наградата „Финансист-новатор“ (коктейл във фоайе 

зала "България“, хотел „Самоков) 

   Водещ на номинациите: Йорданка Гацева, главен счетоводител наобщина Бобов 

дол, с награда Финансист-новатор`2016    

20.00  Галавечеря – ресторант „Самоков“, хотел „Самоков“. Награждаване на 

победителите в номинациите „Финансист-новатор“ 

3 юни (събота) 

09.30 - 11.30 ПЛЕНАРНА СЕСИЯ (зала "България", хотел „Самоков“)  

  Как да подобрим финансовото управление? 

 Проект на Закон за държавните помощи – какво се променя, становище на НСОРБ, 

предложения от общините  

 Инвестиции на НСОРБ в общинския капацитет  

 Регионални профили – показатели за развитие 2016 г., Петър Ганев, Институт за 

пазарна икономика  

11.30 – 13.30 Съпътстваща програма – Разходка с лифт до Ястребец     
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СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА 

През лятото Боровец привлича туристи с красотата на планината, тишината и спокойствието на 

вековната борова гора, прохладата и свежия въздух. Той е най-старият и най-голям планински курорт 

в България. Датира от 1896 г. , когато е построена първата вила за почивка, а в последствие княз 

Фердинанд построява лятна резиденция. До средата на 20 век е известен с името Чамкория , което в 

превод от турски език означава „борова гора”. През 60-70-те години на миналия век започва 

строителството на първите хотели и почивни станции, които са неразделна част от днешния облик на 

курортния комплекс. Разположен е на 1300 м надморска височина на северните склонове на Рила. В 

Боровец може да видите и единствената изцяло дървена църква в България. Самоков е входна врата за 

туристическите маршрути към Рила. Насладете се на най-китните кътчета от Рила планина, 

разположени в югозападната част на България с незабравими туристически и културни преживявания 

по време на ХХ-тата национална среща на финансистите от общините.Като домакин на събитието, 

община Самоков ще поеме транспортните разходи до обектите, които участниците ще посетят, както и 

стойността на входните билети за обектите, които са към общината.  

          Безплатно       Посещение на Самоков  

Културно-историческото наследство на Самоков е 

представено в Историческия музей в няколко тематични 

експозиции. Името на града е забележителен културен факт и 

отразява възникването и развитието му около огромните 

механични чукове за добиване на желязо, наречени 

„самокови”. Експозиция „Самоков – дух и метал” е посветена 

на значението на града като железодобивен, занаятчийски и 

културен център. Исторически музей и Девически манастир 

са част от 100-те национални обекти. Kомплексът на 

Девическия манастир е паметник на културата от национално 

значение. Църквата на Девическия манастир пази 

единствения запазен в града стенопис на Захарий Зограф. 
   

        Късноантичната крепост "Цари Мали Град"     Безплатно  

Посещение на музейния комплекс в село Белчин, който 

включва уникална по своята същност римска крепост в 

България, която е единствената с ров и вал. До нея може 

да се стигне по асфалтов път с автомобил, по две 

екопътеки за любителите на туризма или чрез релсов 

кабинков лифт, от който се открива невероятна гледка 

към Палакарията – долината между Рила и Витоша. 

Крепостта е обявена за паметник на културата с 

национално значение и част от 100-те национални 

обекти. В крепостта Цари Мали Град посетителите 

се пренасят в света на късната античност и се 

потапят в ежедневието на цивилното население от 

този период. 
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   Ловен дворец “Царска Бистрица”       Цена: 4 лв. за вход 

За любителите на историята е посещението на 

ловния дворец Царска. Това е бивш дворец на 

владетелите от Третото българско царство, построен 

между 1898 и 1914 г. Изпълнявал е функциите на ловна 

хижа за царете Фердинанд I и Борис III. 

Архитектурният облик е повлиян от традиционния 

български възрожденски стил, но заедно с това в него 

личат и европейски архитектурни влияния. Паркът 

около двореца е изключително красив и подреден. 

Много редки дървесни видове има събрани тук – цар 

Фердинанд е имал хоби да носи млади дръвчета от 

редки видове от местата по света, които е посещавал. 

Електроценталата, която снабдява двореца с 

електричество, е произведена през 1912 година с части 

на Сименс. Тя и днес функционира в оригиналния си 

вид. 

  

 

Разходка с лифт до Ястребец      Цена: 12 лв. в двете посоки 

 

За почитателите на зашеметяващи гледки и пейзажи 

предлагаме тази разховка, която е началната отсечка за 

изкачване на връх Мусала - най-високата точка както 

на Рила, така и на Балканския полуостров. Именно 

поради тази причина е и заветна цел и мечта на много 

хора в България. С помощта на лифт Ястребец 

(тръгващ от Боровец) дори и съвсем начинаещи 

планинари могат да се похвалят с това постижение и 

да се насладят на невероятните гледки от върха. 

Шестместна кабинкова въжена линия с дължина 

4827м, преодолява 1054м надморска височина и има 

капацитет 1200 души на час. Времето за пътуване е 

около 23 мин., при проектна скорост 4 м/сек. 

 

 

 

 

 


