ПРОГРАМА
ЗА ДЕЙНОСТТА НА НСОРБ ПРЕЗ 2018 г.
УВАЖАЕМИ ДЕЛЕГАТИ,
Програмата е разработена въз основа на целите за развитие на НСОРБ, залегнали в
Стратегическия план на Сдружението за периода 2014 - 2020 г. Отчетени са и
особеностите на външната и вътрешната среда през 2018 година.
Във външен план това е Българското председателство на Съвета на ЕС, което поражда
специфични ангажименти за НСОРБ, националната ни делегация в Комитета на
регионите на ЕС и общините. В допълнение, 2018 година е и последната преди
междинната оценка на изпълнението на Програмите с европейско финансиране, като от
нея зависи запазването на договореното европейско финансиране за общините. Това
изисква активизиране на взаимодействието ни с Управляващите органи на програмите
и оказване на постоянна подкрепа на общините за ефективно изпълнение на
европейските им проекти.
Вътрешната среда се характеризира с паралелното изпълнение на три
институционални проекта на НСОРБ на обща стойност почти 10 млн. лв., чието
администриране и финансово обезпечаване следва да се осъществява паралелно с
уставните дейности с постоянен и траен характер.
В тази среда, чрез Програмата си за 2018 г., НСОРБ си поставя за цел да:
 Продължи последователните си усилия за развитие на прозрачна система за
устойчиво и справедливо финансиране на местните власти, чрез разработване на
общинско предложение за съвременни разпределителни механизми;
 Работи за увеличаване на местните приходи, чрез разработване и внедряване на
мерки по подобряване на събираемостта, ефективно управление на собствеността
и аргументирани предложения за разширяване на собствената приходна база чрез
споделени с държавата данъци;
 Извлече максимални ползи за общините от Българското председателство на
Съвета на ЕС, чрез промотиране на постигнатото от нас по линия на европейските
фондове и активно отстояване на интересите ни по приоритетите на програмния
период след 2020 г. във всички събития от календара на Председателството;
 Подобри средата по управление на фондовете от ЕС и да подкрепи общините за
ефективното и ефикасното изпълнение на европейските им проекти, включително
чрез подкрепа за общините по наложени им финансови корекции;
 Подобри капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени и
модерни публични услуги чрез мащабна обучителна програма;
 Облекчи административната тежест за бизнеса и гражданите чрез подкрепа за
практическо въвеждане на електронното управление;
 Гарантира и обезпечи административното и финансово изпълнение на
институционалните си проекти.
Изпълнението на Програмата ще бъде съществено подпомогнато и финансово
обезпечено от институционалните проекти на НСОРБ.
Програмата е структурирана в три раздела, по един за всяка от целите в Стратегическия
план на НСОРБ за периода 2014 – 2020. Предвидените дейности са както традиционни
за организацията, така и нови.

През 2018 година НСОРБ трябва да адресира няколко ключови въпроси, които засягат
дейността на общините и за тях трябва да бъде извършена голяма по обем аналитична
дейност вътре в организацията:
 Разработване и внедряване на модерни разпределителни
рационализиране на трансферите към местната власт;

механизми

и

 Разработване на модели за изчисляване на такса битови отпадъци на количество,
съобразно приетите в ЗМДТ основи;
 Ефективна комуникация с Управляващите органи и заместник – министър
председателя относно адекватно регулиране на процесите по администриране на
нередности и налагане на финансови корекции;
 Работа по модернизация на услугите в общинските секторни политики
(образование, здравеопазване, социални дейности, благоустройство и др.)
Очакваните резултати от изпълнението на програмата в цифри са следните:
1
2
3

4
5
6

Предоставени юридически и експертни
консултации на общини
Осъществени проучвания сред общините

800

Изготвени становища и предложения по
проекти на закони, стратегии, програми и
подзаконови нормативни актове
Изготвени консултативни,
методически
материали и издания за общините
Членове на постоянни комисии и експертни
мрежи
Обучени общински служители и участници
във форуми и събития

150

90

90
800
6 000

Стратегическа цел I. Общините са реално самоуправляващи се общности,
разполагащи с необходимите ресурси за ефективно и ефикасно управление:
Мярка 1. Осигуряване на ефективно представителство и защита на интересите
на общините:
1.1.Изпълнение на дейностите и мерките от Споразумението за
сътрудничество с 44-то Народно събрание:
 Провеждане на дискусионни форуми с народните
представители по важни за общините теми;
 Осигуряване участието на изборни представители на НСОРБ
в откритите заседания на парламентарните комисии, при
обсъждане на нормативни актове, касаещи общините
 Подкрепа за парламентарните комисии при изготвяне на
предварителна и последваща оценка на въздействието на
законопроекти, касаещи общините

при
необходимост
постоянен
постоянен

1.2.Прецизиране на ангажиментите по представителство на НСОРБ
в работни групи с министерства, агенции и други ведомства

постоянен

1.3.Въвеждане на изцяло уеб – базирано формиране на позициите
на НСОРБ

юни - декември

1.4.Подготовка на становища по проекти на нормативни актове,

постоянен

инициирани от МС или НС
1.5.Провеждане на тематични дискусионни форуми за формулиране
на предложения за промени в общинските дейности и общинските
секторни политики

постоянен

1.6.Въвеждане на нови комуникационни канали с общинските
април-декември
служители по професионални направления
1.7.Систематизиране на помощните материали за представителите
март-декември
на НСОРБ по общински секторни политики
1.8.Ефективна координация
представителите на НСОРБ

и

отчетност

на

дейността

на

постоянен

Мярка 2. Подобряване на законодателната среда за развитие на местното
самоуправление:
2.1.Координирана работа с държавните институции за ускорено
въвеждане на електронното управление за намаляване на
административната и финансова тежест за гражданите и бизнеса

постоянен

2.2.Изготвяне на предложения за разширяване на собствената
приходна база на общините и на държавната подкрепа за април-декември
финансово слабите общини
2.3.Разширяване на възможностите за предоставяне на социална
подкрепа в домашна среда и за организиране на интегрирани март-декември
здравно-социални услуги
2.4.Изготвяне на промени в ЗМСМА и ЗДСл, ЗА - за трайно
април-декември
уреждане статута на общинската администрация
Мярка 3. Отстояване на общинската позиция по усвояване на средствата от
ЕСИФ:
3.1.Участие в подобряването на подзаконовата нормативна уредба
по ЗУСЕСИФ за намаляване на административната тежест при
кандидатстването и изпълнението на проекти по ЕСИФ

постоянен

3.2.Подкрепа за представителите на НСОРБ при отстояване на
общинския интерес в КН на Споразумението за партньорство и
Програмите с европейско финансиране

постоянен

3.3.Активно участие и отстояване на общинския интерес в
периодичните срещи по ЗУСЕСИФ с представители на партньорите
и на бенефициентите на финансова подкрепа

постоянен

3.4.Подготовка на становища по проекти на Насоки/Указания за
кандидатстване, Индикативни годишни работни програми,
Методики и работни документи на УО на ОП и ДФЗ

постоянен

3.5.Активно участие в подготовката на националната позиция по
рамката на подкрепата от ЕСИФ след 2020 г. и отстояване на
интересите на общините по приоритетите на програмния период
след 2020 г.

май - декември

Мярка 4. Подобряване на финансовата рамка за дейността на общините:
4.1.Участие в разработването на
механизми на държавните трансфери

модерни

разпределителни

януари-юни

4.2.Участие в разработването на Наредба за план-сметката по такса март-декември

„Битови отпадъци”
4.3.Участие в работни групи за промяна в механизма за
изчисляване на данъчните оценки

юни - декември

4.4.Анализ на изпълнението на общинските бюджети през 2017 г. и
подготовка на тематични разработки по бюджета

май-юни

4.5.Осигуряване подкрепа за общинските болници в отдалечени
райони

януари-април

4.6.Текущ мониторинг на изпълнението на общинските бюджети за
2018 г. и изготвяне на тематични аналитични разработки

постоянен

4.7.Подготовка и участие в процедурата по съставяне на
проектобюджета за 2019 г. в частта за общините

февруаридекември

Мярка 5. Гарантиране на широка обществена подкрепа за местното
самоуправление:
5.1.Регулярно разпространение на информация за дейността на
НСОРБ и общините

постоянен

5.2.Подготовка и разпространение на практики за добро управление
на местно ниво

постоянен

5.3.Осигуряване за широка обществена и медийна подкрепа за
общинския дневен ред чрез съвременни и разнородни средства за
информиране, споделяне и ангажиране

постоянен

5.4.Активизиране на сътрудничеството с ПР експертите от
общините

февруаридекември

Стратегическа цел II: Достъп на гражданите и бизнеса до качествени общински слуги,
съобразно потребностите им:
Мярка 6. Укрепване на общинския капацитет чрез обучения и разработване на
консултативни материали по ключови за общините теми:
6.1.Обучителни и консултативни материали на модели за оптимални
административни структури на общините (в рамките на проект по
ОПДУ)

мартдекември

6.2.Провеждане на обучения за основните целеви групи служители в
общинската администрация (в рамките на проект по ОПДУ)

мартдекември

6.3.Разпространение на модели за стандартизиране и унифициране
предоставянето на 20-те най-често предоставяни от общините услуги за
гражданите и бизнеса (съвместен проект с администрацията на МС)

мартдекември

Мярка 7. Подкрепа за достъпа на общините до инвестиционни ресурси:
7.1.Взаимодействие с „Фонд мениджър на финансови инструменти в
България" ЕАД за използване възможностите на финансовите
инструменти от общините
7.2.Подкрепа за общините за използването
инструменти (в рамките на проект по ОПДУ)

на

постоянен

финансовите септемвридекември

7.3.Активно участие и отстояване на общинския интерес при достъпа до
инвестиционни ресурси по ПУДООС, проект „Красива България”,

постоянен

НДЕФ и други национални и международни програми
Мярка 8. Подкрепа на общините за ефективно усвояване на средствата от
ЕСИФ:
8.1.Разширяване капацитета на Общинския ресурсно -координационен
център за ефективна подкрепа на общините при усвояването на
средствата от ЕСИФ (в рамките на проект по ОПДУ)

февруаридекември

8.2.Организиране на тематични експертни форуми и срещи по
подготовката и изпълнението на общински проекти по програмите с
европейско финансиране за периода 2014-2020 (в рамките на проект по
ОПДУ)

февруаридекември

8.3.Предоставяне на консултации на общините за подготовка и
провеждане на процедури по ЗОП и за съблюдаване на режима на септемвридържавните помощи по проекти с европейско финансиране (в рамките декември
на проект по ОПДУ)
Мярка 9. Постоянно информиране на общините чрез:
9.1.Електронен и информационен бюлетин, интернет страницата на
НСОРБ, информационен лист на УС

постоянен

9.2.Периодични анализи на общинските бюджети

постоянен

9.3.Тематични изследвания, анализи и издания по ключови сфери от
общинската дейност

постоянен

Мярка 10. Провеждане на национални форуми (съвместно с НСОРБ-Актив):
10.1. Национална среща на общинските експерти в образованието

14-16
февруари

10.2. Общо събрание на НСОРБ

28
февруари

10.3. Национална среща на общинските предприятия и търговски
15-16 март
дружества
10.4. Национална среща на главните архитекти и експертите по
устройствено планиране от общините

18-20
април

10.5. Национална среща на финансистите от общините

31 май-2
юни

10.6. Академия за общински съветници

6-7 юни

10.7. Национална среща на секретарите на общини

4-6 юли

10.8. Годишна среща на местните власти

4-6
октомври

10.9. Национална среща на експертите по социални дейности от
общините

25-26
октомври

10.10 Национален форум за общинските данъчни експерти

8-9
ноември

10.11 Национална среща на евроекспертите от общините

21-23
ноември

Стратегическа цел III. Разширяване подкрепата за общините и устойчиво развитие на
НСОРБ:
Мярка 11. Услуги за общините:
11.1.Устойчиво продължаване на дейността на Централен орган за
покупки и общински фонд „Солидарност”

февруаридекември

11.2.Продължаване на дейността на Националното звено за контакт по
Програма УРБАКТ III към НСОРБ

януаридекември

11.3. Подкрепа за общините като работодатели за въвеждане на
модерни системи за атестация и заплащане, включително и преговори
с централната власт за участие на НСОРБ в качеството му на
представител на общините като работодатели при договаряне на
колективните трудови договори

постоянен

Мярка 12. Ефективно развитие на НСОРБ:
12.1.Провеждане на редовни заседания на органите на НСОРБ- ОС,
УС, КС, Постоянни комисии

постоянен

12.2.Разработване на нови проекти по Програмите с европейско и
международно финансиране

постоянен

12.3.Ефективно взаимодействие с партньорски организации - НАПОСРБ, НАСО-РБ, регионални общински сдружения, професионални
асоциации на общински служители, ФРМС, КНСБ и други
национално представени организации

постоянен

Мярка 13. Развитие на сътрудничество с чуждестранни организации на местни
власти чрез:
13.1.Организиране на национални и международни прояви на местни
и регионални власти по време на Българското председателство на
Съвета на ЕС:
 Съвместен форум със Съвета на европейските общини и региони
 Заседание на Бюрото на Комитета на регионите
 Заседание на Комисията по политиката на териториалното
сближаване и бюджета на ЕС (КОТЕР)

януари-юни

13.2.Участие в национални и европейски събития по Българското
председателство на Съвета на ЕС

януари-юни

13.3.Разработване и изпълнение на съвместни проекти и инициативи

постоянен

13.4.Активно участие в дейността на СЕОР, НАЛАС и Съюза на
обединените градове и региони

постоянен

Мярка 14. Участие на българските местни власти в законодателния процес на
европейско ниво:
14.1.Съдействие за подготовката на становища на делегацията ни в
Комитета на регионите на ЕС по инициатива на Председателството на януари-май
Съвета на ЕС
съгласно
14.2 Активно участие на националната ни делегация в дейността на
графика на
Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа
заседанията
(КМРВСЕ)
на КМРВСЕ

