ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НСОРБ ПРЕЗ 2015 г.
СЦ I. ОБЩИНИТЕ СА РЕАЛНО САМОУПРАВЛЯВАЩИ СЕ ОБЩНОСТИ,
РАЗПОЛАГАЩИ С НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ЕФЕКТИВНО И
ЕФИКАСНО УПРАВЛЕНИЕ
1. Осигуряване на ефективно представителство и защита на интересите на
общините
1.1. Подготовка на становища на НСОРБ по проекти на нормативни актове
1.2. Подготовка и провеждане на редовните дискусионни форуми в
Народното събрание и организиране на срещи по избирателни райони
1.3. Проучване на възможностите за създаване на група "Приятели на
общините" сред народните представители
2. Подобряване на законодателната среда за развитие на местното
самоуправление:
2.1. Разработване на предложения за промени в данъчните закони по
въвеждането на общински ДДФЛ
2.2 Нова методика за разпределяне на изравнителната субсидия - в
зависимост от изпълнението на 2.1
2.3. Участие в разработването на нова Методика за определяне размера на
таксата "Битови отпадъци”
2.4. Участие в процеса на разработване на промени в изборното
законодателство
3. Отстояване на общинската позиция по усвояване на средствата
Европейските фондове
3.1. Отстояване на общинския интерес в комитетите за наблюдение
Споразумението за партньорство, ОП и ПРСР;
3.2. Участие в разработването и обсъждането на Закон за управление
средствата от ЕС
3.3 Участие в разработването и обсъждането на механизъм за определяне
отговорността по финансовите корекции
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4. Осигуряване на добра финансова рамка за дейността на общините
4.1. Участие в процеса на подбор и оценка на общинските проекти,
финансирани по Публичната инвестиционна програма
4.2. Участие в бюджетната процедура по проектобюджета за 2015 г.
4.3. Участие в бюджетната процедура по проектобюджета за 2016 г.
4.4.
Анализ и оценка на финансово неосигурените общински отговорности
чрез цялостен преглед на законодателството

януари/ март
ноември 2014януари
март/ноември
януари-март

5. Гарантиране на широка обществена подкрепа за местното
самоуправление
5.1 Подкрепа и разпространение на практики за добро управление на местно
ниво
5.2 Разработване на модели за прозрачно финансово управление и
прилагането му в 6 пилотни общини
5.3 Подпомагане на общините при организиране на регионални Дни на
диалога с народните представители
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СЦ II. ДОСТЪП НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА ДО КАЧЕСТВЕНИ ОБЩИНСКИ
УСЛУГИ, СЪОБРАЗНО ПОТРЕБНОСТИТЕ ИМ
6. Укрепване на общинския капацитет за предоставяне на ефективни услуги
6.1. Провеждане на обучения за общини за определяне на ТБО по новата
методика
6.2 Обучения по процедурите и правилата за усвояване на средствата през
новия програмен период
6.3 Изготвяне на Наръчник за новоизбрани кметове и съветници през мандат
2015 - 2019 г.
6.4 Разработване на обучителни материали за новоизбрани кметове и
съветници през мандат 2015 - 2019 г.
6.5 Разработване и въвеждане в експлоатация на уеб-базирана платформа по
общински финанси с достъп на общините до аналитично ниво на услугите с
възможности междуобщински сравнения
6.6 Обучения на общински служители в Европейския институт по публична
администрация
6.7 Редовна комуникация и проучване на удовлетвореността на общините
чрез регионалните координатори
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7. Разработване и предоставяне на консултативни материали по ключови за
общините теми

7.1. Подготовка на консултативна разработка и провеждане на обучения по януари-февруари
съставянето и приемането на общинските бюджети за 2015 г. (с НСОРБАктив)
ноември
7.2. Подготовка на консултативна разработка и провеждане на обучения по
март
съставянето и приемането на общинските бюджети за 2016 г. (с НСОРБАктив)
7.3. Разработка на ръководство по прилагане на междуобщинско
сътрудничество
8. Подкрепа на достъпа на общините до инвестиционни ресурси
8.1 Подготовка на учредителните документи за Общинския инвестиционен фонд
за финансиране и кредитиране на местни инвестиции
8.2 Взаимодействие с общините и правителството по изграждане/доразвиване на
финансовия инженеринг през програмен период 2014-2020 г.
9. Подкрепа на общините за ефективно усвояване на средствата от ЕС
9.1. Представяне на новите Оперативни програми в изданията на НСОРБ
9.2. Организиране на тематични срещи, свързани с новите оперативни
програми
9.3. Подобряване на структурата на кредитния ресурс на фонд ФЛАГ
9.4. Постепенно разширяване на услугите за общините, предоставяни от
Общинския ресурсно-координационен център
9.5. Гарантиране на ефективната работа на системата за подготовка и
управление на общински европроекти
10. Постоянно информиране на общините чрез
10.1 Сайта на сдружението
10.2 Електронен бюлетин
10.3 Информационен бюлетин
10.4 Периодични анализи на общинските бюджети и други актуални въпроси
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11. Провеждане на национални форуми

11.1 Национална среща на експертите по образование

февруари
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11.2 Национална среща на общинските фирми
11.3 Национална среща на главните архитекти и директори дирекции ТСУ
11.4 Общинско НЕКСПО за страните от ЮИ Европа
11.5 Организиране и провеждане на Национална среща на финансистите
11.6 Национална среща на експертите по програми и проекти на общините
СЦ Ill. РАЗШИРЯВАНЕ ПОДКРЕПАТА ЗА ОБЩИНИТЕ И УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ НА НСОРБ
12. Нови услуги за общините/общинските фирми
12.1. Провеждане на общи обществени поръчки за заинтересовани общини
12.2. Проучване на специфичните потребности от юридическо процесуално
представителство
12.3. Разработване на набор от услуги за общинските фирми (при одобрен статут
на асоциирано членство в НСОРБ)
12.4. Стартиране дейността на Фонда за общинска солидарност и разширяване
капацитета на НСОРБ за подкрепа на общините
12.5. Разработване на финансов механизъм за участие на общините в проекти,
осъществявани от НСОРБ в тяхна полза
13. Ефективно развитие на НСОРБ
13.1 Провеждане на редовни заседания на органите на НСОРБ - Общо
събрание, УС, и КС
13.2 Избор на нови регионални представителства на НСОРБ (след шестте
действащи)
13.3 Доразвитие на постоянните комисии като експертни мрежи за
разпространение на добри практики и консултации
13.4 Приемане на план за действие за създаване на Национален общински
комплекс (хотел, конферентни зали, офиси) собственост на НСОРБ
14. Повишаване квалификацията на административния персонал в
приоритетни сфери на дейност
14.1 Участие в квалификационни курсове с-но годишен план за обученията
14.2 Стартиране на програма за краткотраен обмен на кадри с общините
15. Активизиране и подкрепа дейността на неформална мрежа от партньорски
организации - ФРМС, НАДПОС, НАСОРБ, регионални общински сдружения,
професионални асоциации на общински служители
16. Развитие на сътрудничеството с организации на местни власти чрез:
16.1 Съвместни проекти - на двустранна и многостранна основа
16.2 Участие в дейността на НАЛАС - Общо събрание и в тематичните работни
групи
16.3 Участие в дейността на Съвета на европейските общини и региони и на
Съюза на обединените градове и региони
17. Участие на българските местни власти в законодателния процес на
европейско ниво чрез своите делегации в:
17.1 Комитета на регионите (КР) към ЕС
17.2 Конгреса на местните и регионални власти в Европа на Съвета на Европа
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