СТРАТЕГИЯ ЗА ФИНАНСОВА УСТОЙЧИВОСТ НА

НСОРБ
2004 – 2010
/приета от Общото събрание – 10 юли 2003 г./

Обосновка:
И през следващите години – до 2010, дейността на Националното сдружение на
общините в Република България ще бъде подчинена на основните цели,
залегнали в устава на организацията и отразяващи най-добре нейната мисия и
същност. В най-концентриран вид тази мисия може да се формулира така –
“НСОРБ работи за и от името на общините в България”. Това на практика
означава, че НСОРБ е призвано да представлява и защитава интересите на
местните власти, да работи за силно, отговорно и устойчиво местно
самоуправление като осигурява услуги за разширяване на неговата
компетентност и капацитет и развива ефективно партньорство с централната
власт и с други български и международни организации. За успешното
изпълнение на своята мисия НСОРБ ще продължи да насочва усилията си за
постигане на следните стратегически цели:
Î Ефективно прилагане в практиката на усъвършенствана
нормативна уредба на местното самоуправление, съобразена със
съвременните европейски стандарти;
Î Децентрализация в управлението на страната, основана на
равнопоставено, действено и устойчиво партньорство между
местната и централната власт;
Î Широко участие и сътрудничество на гражданите, бизнеса и
техните организации в местното самоуправление като база на
местната демокрация;
Î Стабилен административен капацитет на общините за
предоставяне на качествени и ефективни обществени услуги;
Î Осигуряване на алтернативни източници за финансиране на
общините;

Î Издигане равнището и възможностите на българските общини
като равностоен и конкурентен партньор на местните власти в
Европа и света.
За постигането на тези цели е необходимо Устойчиво развитие на
Сдружението в съответствие с променящата се вътрешна и външна
среда. От своя страна развитието на Сдружението, в светлината на новите
предизвикателства, е тясно свързано с осъществяването на една нова
Стратегия за финансова устойчивост. Тази необходимост се потвърждава
от практиката и от направените вътрешна и външна оценки на организацията.
Изискват се решителни промени в дейността и управлението на Сдружението,
които не само ще съхранят и доразвият постигнатото, но ще създадат условия
за устойчивост и по-добра собствена идентичност на организацията.
Понастоящем в България функционират голям брой неправителствени
организации, чиито цели са насочени към укрепване на гражданското общество
и развитие на местната демокрация. Тези организации предоставят услуги на
общините и гражданите като разчитат преди всичко на финансовата подкрепа
на т.н. “донорска общност”. Начините за финансиране са свързани предимно с
разработване и изпълнение на конкретни проекти и в значително по-малка
степен от получаване на средства за предоставени услуги. Дела на средствата
получени от членски внос, обикновено е незначителен и практически не
осигурява дейността на организацията. В близка перспектива не може да се
очаква увеличение на броя на донорските програми, нито бързо подобряване
на икономическата ситуация, за да се разчита на по-високо заплащане на
предоставяните услуги. Ето защо една балансирана и целенасочена политика
за устойчиво финансиране на дейностите на Сдружението е от съществено
важно значение.

Основни цели на стратегията за финансова устойчивост:
Формулирането на основните цели на Стратегията за финансова устойчивост
на НСОРБ се извърши в резултат от поредица дискусии, организирани с
представители на изпълнителния екип и членове на Управителния съвет и със
съдействието на г-жа Камил Барнет – експерт на ИМС, консултант в “Пъблик
стратеджис груп” по местни, национални и международни проекти.
Целите на стратегията за финансова устойчивост на организацията ще бъдат
постигнати, когато се осигурят следните стандарти:
Î Достатъчно и регулярно осигурени финансови ресурси за
изпълнение на мисията на организацията
Î Способност на организацията сама да генерира средства
Î Способност за ефективно и ефикасно управление на финансовите
ресурси
Î Постигане на оптимално съотношение на всеки етап между трите
основни финансови източници:
- членски внос
- донорска помощ
- приходи от дейност
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Î Адекватно развитие на персонала
Î Повишаване конкурентноспособността на организацията

Подцели и задачи:
По време на дискусиите за формулирането на основните цели на Стратегията,
участниците се аргументираха, като дешифрираха формулировките и
практически определиха подцелите и задачите да тяхното осъществяване. Част
от задачите имат характера на дейности, присъщи за един план за действие,
който методически обикновено се разработва на базата на вече приета
стратегия. В случая, обаче, така формулираните задачи, включително с
фиксиране на определени срокове, доизясняват целта и дефинират по-ясно
последователността на предприемане на необходимите мерки. Този подход
цели да предостави повече информация на Управителния съвет и Общото
събрание на НСОРБ и да облекчи процеса на обсъждане и приемане на
стратегията.

Основна цел 1.
ДОСТАТЪЧНО И РЕГУЛЯРНО ОСИГУРЕНИ ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ МИСИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Осъществяването на тази цел означава постигане на такова ниво на финансово
осигуряване, което да гарантира изпълнението на всички залегнали в
годишните програми дейности и задачи, свързани с уставните цели и мисията
на НСОРБ. Това предполага гъвкаво финансиране и разнообразни финансови
източници за изпълнението на дейностите съгласно утвърдените времеви
графици и разчети. За постигането на тези изисквания е необходимо:


Осигуряване на разнообразни и достатъчни източници за
финансиране:
o Добро познаване на изискванията на финансиращите организации и
особено на Европейските програми;
o Поддържане на живи контакти с общността на донорите;
o Изграждане на капацитет за самофинансиране на дейностите;
o Осигуряване на надеждни партньори за съвместни, взаимноизгодни
действия в процеса на успешно набиране на средствата.



Осигуряване на трайни, действени взаимоотношения със
стратегически важни партньори от общността на финансиращите
институции:
o Набелязване на приоритетни области за бъдещо сътрудничество;
o Подписване на официален документ за дългосрочно сътрудничество;
o Разработване на съвместен план за действие;
o Поддържане на актуална информация за настъпващите промени в
програмите и специфичните им изисквания.



Ориентиране
към
използване
пред-присъединителните
инструменти на Европейския съюз и подготовка за използване на
Структурните фондове:
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o Осигуряване на нормативна база за партньорското участие на
НСОРБ, като представител на българските общини в цялостния
процес на подготовка за присъединяването на страната към
Европейския съюз;
o Изучаване на изискванията за ползване на пред-присъединителните
инструменти и Структурните фондове на общността и на регламента и
процедурите за отпускане на финансова помощ;
o Повишаване на капацитета на организацията за подготовка на
проектни фишове и реализация на проекти;


Разкриване на представителство на НСОРБ в Брюксел /срок до края
на 2004год./
o Осигуряване на актуална и целенасочена информация за
приоритетните за периода цели на програмите на Европейския съюз;
o Изграждане на мрежа от контакти и възможности за взаимодействие и
координация с европейските институции;
o Успешно планиране на дейността в съответствие с приоритетите на
съюза.

Основна цел 2.
СПОСОБНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА САМА ДА ГЕНЕРИРА СРЕДСТВА
Тази стратегическа цел предполага нова организация на сдружението с оглед
развиване на стопанска дейност, с приходите от която да се финансират част
от дейността му. Действащото законодателство предоставя възможност за
регистриране на стопанска структура /звено/ към организация с обществено
полезна дейност и тази възможност следва да бъде използвана по найефективен начин за осигуряване на присъщите на организацията дейности,
отговарящи на нейната мисия. За осъществяване на тази цел е необходимо
предварително проучване на алтернативни възможности, оценка на техните
преимущества и недостатъци и избор на алтернатива по прозрачен и
демократичен път от Общото събрание на Сдружението.


Регистриране на стопанско звено в рамките на сдружението, което
да осигурява значителен процент от необходимите средства:
o Обсъждане на алтернативни възможности за изграждане и развитие
на стопанското звено – срок до юни 2004;
o Оценка и избор на алтернатива – срок до края 2004;
o Предприемане на необходимите мерки, свързани с промяната на
устава на сдружението, регистрацията, структурното и кадровото
осигуряване на такова звено – срок до края на 2005;
o Разработване на бизнес план и маркетингова стратегия – срок до
края на 2005;
o Популяризиране на дейността – рекламна кампания



Предоставяне на услуги “на едро” на общините членки
сдружението, или осъществяване на посредническа дейност:

на
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o Закупуване на едро на консумативи, оборудване и техника за група
общини, или за всички членове на Сдружението – по-добра цена за
стоките и услугите;
o Възлагане извършването на определени видове услуги във всички
или в група общини
o Подпомагане на общините чрез предоставяне на посредничество при
здравното и пенсионно осигуряване;
o Предоставяне на протоколни услуги, осигуряване на преводи


Развиване на изследователска и консултантска дейност:
o Развиване на изследователска дейност, която да осигурява
ефективно партньорство с централната власт и международните
организации в областта на нормативната уредба и разработването на
студии, доклади, проучвания, и други материали, необходими за
ефективното
и
компетентно
представяне
на
местното
самоуправление в България;
o Подпомагане на общините в разработване на анализи, сравнения,
стратегии, планове и устройствени схеми, изисквани от Закона за
регионално развитие, Закона за устройство на територията и др;
o Подпомагане на общините в разработването на проекти за участие в
програмите на пред-присъединителните инструменти на ЕС и в
последствие на Структурните фондове, а също така и на останалите
финансиращи организации от донорската общност.



Развиване на издателска дейност:
o Увеличаване на тиража на издавания информационен бюлетин;
o Издаване на общински ежедневник, в който ще се публикуват обяви
за търгове, конкурси, обществени поръчки на общините
o Издаване на справочни, консултантски и други материали в помощ на
общините;
o Издаване на материали по поръчка на общините и други организации.

Основна цел 3.
СПОСОБНОСТ ЗА ЕФЕКТИВНО
ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ

И

ЕФИКАСНО

УПРАВЛЕНИЕ

НА

Тази стратегическа цел е тясно свързана с укрепване и развитие цялостния
административен капацитет на сдружението – институционално изграждане и
човешки ресурс. Важен елемент от мерките, които следва да се предприемат
по осъществяването на тази цел е поддържането и обогатяването на
резервните фондове на Сдружението, като средство за съфинансиране на
дейността му за разработване и реализация на проекти. По този начин ще се
осигури по-голяма устойчивост на организацията и по-добра възможност за
гъвкаво реагиране при набиране на необходимите средства.


Вътрешна координация и съвместяване на ресурси по различни
проекти:
o Осъществяване на финансов мениджмънт;
o Осигуряване на гъвкавост в покриването на разходите;
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o Поддържане и обогатяване на резервните фондове на Сдружението,
като средство за съфинансиране на дейността му;
o Спазване изискванията на донорите


Ясни правила за разходване на финансовите средства:
o Изготвяне на правилници и регламенти за разходване на
финансовите средства;
o Опростяване на процедурите и делегиране на права и отговорности;
o Развитие на административния капацитет и в частност на кадровия
потенциал, отговорен за финансовия мениджмънт на организацията;
o Модернизиране на счетоводната дейност и ефективно използване на
съвременни технологии и оборудване.



Строг контрол и отчетност при изразходване на средствата:
o Спазване на международните счетоводни стандарти;
o Изграждане на вътрешна система за контрол и отчетност;
o Извършване на ежегоден финансов одит;
o Регламентиране на дейността и засилване ролята и отговорностите
на Контролния съвет на НСОРБ;
o Гарантиране на публичност и обратна информация за ефекта от
изразходваните средства.



Координация на дейността с партньорите:
o Поддържане на устойчиви контакти и обмен на актуална информация
o Формиране на съгласувани планове за действие и избягване на
дублиране на инициативите;
o Разширяване на съвместно организираните форуми със споделяне на
разходите.
o Съвместно оценяване на ефективността от изразходването на
средствата и постигнатите резултати.

Основна цел 4.
ПОСТИГАНЕ НА ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ НА ВСЕКИ ЕТАП МЕЖДУ
ТРИТЕ ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ ИЗТОЧНИЦИ:
Î членски внос
Î донорска помощ
Î приходи от дейност
Важно условие за постигане на оптимално съотношение между трите основни
финансови източници е ясното разграничаване на платените от безплатните
услуги. Необходимо е да се прави периодична оценка на нуждите на
членуващите в сдружението общини за осигуряване на определен кръг от
безплатни услуги.


Членски внос
o В зависимост от количеството и качеството на предоставяните услуги
на членовете и финансовото състояние на общините трябва да се
търси тенденция за мотивирано повишаване на дела на членския
внос в общата структура на приходите на НСОРБ;

6

o От размера на безплатните услуги зависи увеличаването на размера
на членския внос;
o Провеждане на дискусия, базирана на обективен анализ и оценка за
възможностите за определяне на оптимален размер на членския внос.
o Срещу членския внос общините ще получават безплатно следните
видове услуги:
- Представителство и защита на интересите на общините
- Информационен лист за заседанията на УС; експрес- информация –
2 екз.
- Информационен бюлетин на Сдружението-2 екз. от
брой
- Писмени консултации и разработки за голям брой общини
- Ползване на библиотечната литература
- Информация за важни нормативни провени
- Информация за вътрешни и международни прояви, програми и
проекти
- Устни консултации по индивидуални казуси




Донорска помощ
o Средства от ЕС – трябва да се използват възможностите, заложени в
нормативните актове и в договореностите в преговорния процес с ЕС
за мястото на НСОРБ като основен партньор на правителството по
осъществяване
на
регионалната
политика,
финансовата
децентрализация, аграрната политика, опазването на околната среда
и др. – фактор за регламентиране на трайни, регулярни източници за
финансиране на дейността.
o Средства от чуждестранни правителствени източници – изграждане
на мрежи за партньорства с местни власти от други страни,
реализиране на съвместни инициативи и проекти, участие в
международни прояви, повишаване на квалификацията на персонала.
o Средства от фондации – партниране на различни фондации в
изпълнение на тяхната мисия, когато това е свързано с местното
самоуправление и развитието на общините в България;
o Средства (спонсорство) от бизнеса – осигуряване на тези средства на
базата на партньорство и зачитане на взаимния интерес.

Приходи от дейност
o Платени услуги:
- Организиране на курсове за обучение, семинари и конференции по
въпросите на местното самоуправление;
- Предоставяне на писмени правни, експертни и консултантски
услуги;
- Предоставяне на технически услуги
- Разработване на анализи, стратегии и планове за развитие на
общините.
- Разработване на проекти по програми за общините
- Защита по съдебни дела
- Изготвяне на становища при поискване
- Организация на обучителни пътувания
- Подготовка на презентационни материали
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-

Консултации с посещение на място в общината за изясняване на
поставен проблем
Разработване на проекти за нормативни актове на общинските
съвети по тяхно искане/правилници, наредби/.

o Бизнес посредничество:
- Покупки и доставки за общините;
- Осигуряване с консумативи;
- Изпълнение на контролни и надзорни функции.
o Информационни услуги за външни клиенти:
- Изработване на информационни и помощни материали;
- Предоставяне на интернет услуги;
- Организиране на информационни кампании.
o Логистични услуги:
- Организиране и провеждане на дискусионни форуми и кръгли маси;
- Организиране и провеждане на инициативи за обмяна на опит и
добри практики;
- Организиране на инициативи за провличане на широка
обществена подкрепа за местното самоуправление у нас.
o Публикации и издания:
- Издаване и разпространение на консултативни, помощни и
информационни материали;
- Разпространение на добри практики и пилотни резултати сред
всички общини;
- Периодично издаване и разпространяване на информационни
бюлетини.
o Участие на НСОРБ като водещ партньор в международни проекти:

Основна цел 5.
АДЕКВАТНО РАЗВИТИЕ НА ПЕРСОНАЛА
Един от най-съществените фактори за укрепване на административния
капацитет е адекватното развитие на персонала. Това е свързано с
оптимизиране на организационната структура в съответствие с промените при
разширяването на дейността. Важен аспект в това направление е
повишаването на мотивираността на членовете на екипа за работа и
ефективен принос в развитието на организацията, както добрия контрол и
отчетност.


Оптимизиране на организационната структура с възможности за
използване на външни експерти и гъвкави форми на екипна работа:
o Изграждане на високо квалифицирани, специализирани екипи за
осигуряване на средства, разработване на проекти и счетоводна
отчетност;
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o Осигуряване на информационна база данни и създаване на
необходимата организация за нейното ефективно използване;
o Въвеждане на система за управление на качеството на работата;
o Умело съчетаване на дейността на постоянно и временно наетите
служители, работещи по граждански договори и доброволно наети
експерти.


Развитие на човешките ресурси в съответствие с новите
предизвикателства
и
разширяването
на
дейността
на
организацията:
o Разработване и прилагане на стратегия за развитие на човешките
ресурси;
o Приемане на осъвременени длъжностни характеристики на
изпълнителния екип;
o Увеличаване относителния дял на специалисти в изпълнителния
състав на Сдружението с опит и умение за работа в общинските
администрации
o Изучаване и прилагане в практиката на успешен опит от дейността на
други сродни организации.



Повишаване мотивацията за работа на персонала:
o Организиране на регулярни действия за обучение и квалификация на
изпълнителния екип;
o Осигуряване на възможности за личностна реализация и кариера;
o Участие в международни изяви;
o Обвързване на възнаграждението с постигнатите резултати;
o Поддържане на добър климат на сътрудничество, колегиалност и
подкрепа в ежедневната работа на екипа.



Периодично атестиране на персонала и прилагане на гъвкави форми
за оценка на дейността:
o Периодично организиране на външна оценка за работата на екипа на
Сдружението;
o Организиране на инициативи за самооценка на персонала;
o Отчитане на изпълнението на препоръките направени от партньорите
и членовете на екипа;
o Осъществяване на контрол по изпълнение на взетите решения.

Основна цел 6.
ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Повишаването на конкурентноспособността на организацията е свързано с
многогодишното планиране на дейността на Сдружението, съобразено с
динамиката на времето и промените в изискванията на финансиращите
организации. Важен елемент от това планиране са разработването и
успешното прилагане на маркетингова стратегия и програма за застъпничество.
Тези документи целят осигуряването на доброто планиране и организация в
набирането на средствата и предоставянето на услугите. От съществено
значение за повишаване на конкурентноспособността на организацията е
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осигуряването на постоянен и добре оборудван офис и оптимизиране на
разходите по него.


Изработване и прилагане на маркетингова стратегия – срок до края
на 2005 г.:
o Анализ на силните и слабите страни на организацията и на базата на
направените изводи, определяне на приоритетите;
o Идентифициране на възможните партньори и конкуренти и
формулиране на адекватни подходи за сътрудничество;
o Проучване на потребностите на клиентите и обогатяване на гамата на
предоставените услуги;
o Популяризиране на възможностите и капацитета на организацията за
предоставяне на услуги.



Изработване и прилагане на стратегия за застъпничество:
o Формулиране на правила за изграждане на добър имидж на
организацията;
o Приемане на кодекс за добро управление на организацията;
o Усъвършенстване на връзките с обществеността и работата с
медиите за подобряване имиджа на НСОРБ;
o Осигуряване на по-голямо и по-качествено представителство в
Парламента, смесените работни комисии на национално и регионално
ниво;
o Популяризиране на постиженията на организацията, илюстрирани с
добри практики;
o Установяване на трайни партньорски договорености и изграждане на
партньорски мрежи.



Осигуряване на високо качество на услугите:
o Разнообразие на услугите и коректност в изпълнението им;
o Обезпечаване на конкурентна цена на услугите;
o Провеждане на ефективна рекламна кампания и поддържане на
трайни връзки с обществеността;
o Осигуряване на обратна връзка за променящите се нужди и
възможност за гъвкаво и бързо реагиране.



Осигуряване на постоянен /собствен/ офис на сдружението:
o Проучване на възможностите и избор на подходящ обект;
o Осигуряване на необходимите средства;
o Провеждане на процедури за придобиване на права.
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