ОБЩИНИ БГ 2030
Вътрешно – общинска дискусия за бъдещето на местното самоуправление в
България
23-24 април 2019 г., Велико Търново
Ритуална зала, община ВеликоТърново
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
Формат на провеждане: Структурирана дискусия с професионални модератори
по предварително зададени теми и въпроси за дискусия
23 април, вторник
12.00 – 13.00

Регистрация на участниците. Работен обяд

13.00 – 13.30

Откриване на дискусията:
 Приветствие от кмета на общината – домакин и Председател
на УС на НСОРБ Даниел Панов
 Представяне на целите и участниците

13.30 – 15.00

•
•
•

Външният
поглед
за
развитието
на
местното
самоуправление в България – какво очакват от общините
представителите на:

Бизнеса: Представители на бизнеса
Гражданите и медиите: Представители на социологически агенции и
медии
Анализаторите: Петър Ганев, старши икономист в Института за пазарна
икономика

Модератор: Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ
15.00 – 15.30

Кафе пауза и обща снимка на участниците

15.30 – 17.30

Тема 1: Поглед към бъдещето: място и роля на общините в
общественото развитие към 2030 година:

● компетенции и отговорности на всеки от трите стълба на местното
самоуправление: местна общност, Общински съвет и кмет: има ли нужда от
промени и какви?

● децентрализирани компетенции и обществени услуги: какво искаме да
управляваме самостоятелно, какво заедно с държавата и кое трябва да
отпадне?
● промени в обхвата на секторните отговорности на общините: социални,
образование, здравеопазване;
● общинския принос за местното икономическо развитие: индустриални зони;
собствена икономическа дейност; инвестиционни фондове и др.
● модели за ефективна организация на общинските дейности: какви форми на
междуобщинско сътрудничество и за какво, съвместни дейности с общини от други страни?
● умни градове и дигитално управление: новите роли на местните лидери
Отворена дискусия с професионален модератор
19.00

Вечеря

24 април, сряда
09.30 – 11.30

Тема 2: Реформа в местните финанси - реална фискална
децентрализация и финансова независимост на общините

● преструктуриране на данъчната система: кои национални данъци или части от
тях да станат местни? Възможни етапи;
● как да определим размера и да подобрим разпределението на държавните
трансфери по общини (за делегирани и местни дейности)?
● финансиране на несвойствени за общините дейности. Реалистичен избор
между отпадането им и поемането на разходите от държавата?
● какви защитни механизми да създадем за малките общини (преразпределение,
изравняване)
Отворена дискусия с професионален модератор
11.30 – 12.00

Обобщаване на резултатите и дискусия по други открити
въпроси

