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Ref. No: LA-20-006 
10 April 2020 
 
Ms. Silvia Georgieva 
Executive Director 
National Association of Municipalities in the Republic of Bulgaria 
 
 
Subject: UNICEF support to local authorities and review of municipal response to COVID-

19 in Bulgaria 
 
 
Dear Ms. Georgieva, 
 
On  behalf of UNICEF, I would like express our recognition for the ongoing work of the 
Bulgarian municipalities in close coordination with the Government and the National 
Operations Headquarters that is contributing to protecting lives, supporting the frontline 
workers and responding to the needs of the most vulnerable populations in these difficult times 
of  the crisis triggered by the COVID-19 pandemic,  
 
While the full and long-term impact of the crisis is still unclear, we know from past experience 
that, in any crisis, children and the most vulnerable families suffer disproportionately. This is 
why, UNICEF highly appreciates and supports all efforts to keep children healthy, safe and 
learning, and to help families cover their immediate needs and care for their children. 
 
Since the beginning of the COVID-19 outbreak in Bulgaria, UNICEF is monitoring closely 
the situation and contributing to the efforts of the Government that are aimed at helping  
prevent the spread of COVID-19 virus, strengthening the capacity to respond and supporting 
efforts to keep children safe and learning.  
 
In parallel, we have been monitoring the situation at local level and we have put together a 
review of the measures and initiatives of Bulgarian municipalities in response to the crisis, 
using the information provided by municipalities themselves in the special section at the 
website of NAMRB "COVID-19: The care of municipalities". I am pleased to share with you 
the first preliminary draft of the review, which covers the period from 16 March to 6 April 
2020. 
 
The analysis of data shows that 80 municipalities or one third of all municipalities in Bulgaria 
have provided information and the municipal measures can be classified in the following 
several broad categories:  

• Financial measures to support citizens;  
• Social, educational and health measures,  
• Economic measures to support small and medium-sized businesses;  
• Fundraising and mobilisation of human resources (volunteers);   
• Public awareness raising;  
• Support to hospitals and frontline workers;  
• Other (cultural measures).   
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While this first preliminary review is not exhaustive and does not capture all initiatives by 
local authorities, we believe that it provides a very good insight into the actions at local level 
as well as an excellent opportunity for the identification of innovative approaches and practices 
that should be supported and disseminated both nationally and internationally. It also clearly 
shows the great level of solidarity, mobilization and cooperation at local level, which brings 
hope and firm belief that together we can overcome this crisis and its consequences. 

 
In view of the above, I would like to express UNICEF readiness to continue to up-date this 
review, document some practices and to seek your interest and support for identifying other 
sources of information and data collection tools that could expand its coverage and for 
strengthening the analysis so that can it better address the needs of local authorities. If you 
have questions or need additional information, please refer to Maria Zlatareva, Social Policy 
Specialist (e-mail mzalatareva@unicef.org and cell: 0888 450 353) or Dessislava Encheva, 
Local Services Officer (e-mail dencheva@unicef.org and cell: 0884 255 454).  
 
We look forward to continuing the excellent cooperation between UNICEF and the National 
Association of Municipalities in the Republic of Bulgaria in support of children and families. 
 
Please accept, Madam Executive Director, the assurance of my highest consideration 
 
 
Sincerely yours, 
 
 
Dr. Jane Muita 
UNICEF Representative in Bulgaria 
 
 
Attachment: Draft Review of the Municipal Response to COVID-19 crisis 
  

mailto:mzalatareva@unicef.org
mailto:dencheva@unicef.org


 

 

Active in more than 190 countries and territories through 
country programmes and National Committees.  
We are UNICEF, the United Nations Children’s Fund. 

UNICEF Bulgaria Telephone:  +359 2 9696 208 
 Fax:  +359 2 9696 209 
P.O.Box 801 
87, Dondukov Blvd., fi.2 
Sofia 1504, Bulgaria  www.unicef.bg 

 
Изх. №: LA-20-006    /Неофициален превод от английски език/ 
10 април 2020 г.     
 
Г-жа Силвия Георгиева 
Изпълнителен директор 
Национално сдружение на общините в Република България 

 
 

Относно: Подкрепа  на УНИЦЕФ за местните власти и  
преглед на общинските инициативи  в отговор на COVID-19 в България 

 
 

Уважаема госпожо Георгиева, 
 
 
От името на УНИЦЕФ бих искала да изразя нашата признателност за неуморната 

работа на българските общини в тясно сътрудничество с правителството и Националния 
оперативен щаб, която допринася за спасяването на  човешки животи, за подкрепата на 
работниците от първа линия и за отговора на нуждите на  най-уязвимите групи от 
населението.  

 
Въпреки че цялостното  и дългосрочно въздействие на кризата е все още неясно,  

опитът показва, че при всяка криза децата и най-уязвимите понасят най-тежко 
последиците.  Ето защо УНИЦЕФ високо оценява и подкрепя всички усилия за 
гарантиране здравето, сигурността и продължавощото образование на децата, както и 
за помощ на семействата в грижата им за децата и покриването на техните нужди. 

 
От началото на извънредното положение в България УНИЦЕФ следи отблизо 

ситуацията и подкрепя усилията на правителството насочени към предотвратяване 
разпространението на вируса на COVID-19, укрепване на капацитета за реакция на 
национално равнище и към закрилата и  образованието на децата.  

 
Паралелно с това следим ситуацията на местно ниво и направихме първоначален 

преглед  на  мерките и инициативите на българските общини в отговор на кризата като 
използвахме информацията, предоставена от самите общини в специалния раздел на 
интернет страницата на НСОРБ  „COVID-19 - Грижата на общините“. Имам 
удоволствието да предоставя на Вашето внимание първия работен вариант на прегледа, 
който обхваща  периода от 16 март до 6 април 2020 г. 

 
Анализът на данните показва, че 80 общини или една трета от всички общини в 

България са предоставили информация и общинските мерки могат да бъдат 
класифицирани в няколко основни категории:  

• Финансови мерки за подкрепа на гражданите; 
• Социални, образователни и здравни мерки; 
• Икономически мерки за подкрепа на малкия и средния бизнес;  
• Набиране на средства и мобилизация на човешки ресурси (доброволци);  
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• Повишаване на обществената осведоменост и информираност;  
• Мерки в подкрепа на болниците и специалистите на „първа линия”;  
• Други мерки (в областта на културата).  

 
Въпреки че този първи предварителен преглед не е изчерпателен  и не обхваща 

много други инициативи на местните власти, ние смятаме, че той дава много добра  
представа  за действията на местно ниво, както и отлична възможност за 
идентифициране на иновативни подходи и практики, които следва да бъдат подкрепени 
и разпространявани както на национално, така и на глобално ниво. Освен това 
прегледът ясно показва впечатляващите прояви на солидарност, мобилизация и 
сътрудничество на местно ниво, които носят надежда и вяра, че заедно можем да 
преодолеем кризата и нейните последици. 
 

С оглед на гореизложеното бих искал да изразя готовността на УНИЦЕФ да 
продължи с актуализацията на този преглед и документирането на общинските мерки и 
да попитам за Вашия интерес и подкрепа за идентифицирането на други източници на 
информация и инструменти за събиране на данни, които да разширят обхвата на 
прегледа и да допринесат за задълбочаването на анализа, така че да отговаря по-добре 
на нуждите на местните власти. Ако имате въпроси или имате нужда от допълнителна 
информация, можете да се обърнете към Мария Златарева, Програмен директор 
„Социална политика“ (ел. поща  mzalatareva@unicef.org и моб. тел: 0888 450 353) или 
Десислава Енчева, Програмен директор „Услуги в общността“ (ел. поща  
dencheva@unicef.org  и моб. тел: 0884 255 454). 

 
Очакваме да продължим отличното сътрудничество между УНИЦЕФ и 

Националното сдружение на общините в Република България в подкрепа на деца и 
семейства. 

 
Моля приемете, госпожо изпълнителен директор, уверенията в отличната ми 

към Вас почит. 
 
С уважение, 
 
/подпис/ 
 
Д-р Джейн Муита 
Представител на УНИЦЕФ в България 

 
 
Приложение: Първоначален преглед на общинските инициативи  в отговор на COVID-
19 в България 
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