ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НСОРБ ПРЕЗ 2019 г.

Програмата за дейността на Националното сдружение на общините в Република България
през 2019 е разработена при отчитане на:
 Визията и целите за развитие, заложени в Стратегическия план на Сдружението за
2014 - 2020 г.,
 анализ на обективно известните фактори във външната и вътрешната среда за вече
течащата 2019 година;
 предложения на Управителния съвет и екипа на НСОРБ за нови дейности в
институционалното развитие на организацията, на база проучването сред общините,
проведено в края на 2017 и началото на 2018 г.
Някои от факторите във външната среда през 2019 година, които пряко ще се отразят върху
дейността на общините и Сдружението са:
 провеждане на два вида избори: европейските през май и местните през октомври, в
които общините са основни отговорници за организационно – техническата
подготовка;
 активна фаза на изпълнение на инвестиционните проекти на общините по ОПРР,
ОПОС и ПРСР и стартиране на общинските проекти с финансови инструменти;
 предизвикателства в социалната сфера: нови закони за хората с увреждания и за
личната помощ, стартиране на интегрираните здравно - социални услуги;
 належащо предоговаряне на непосилни за общините ангажименти в областта на
околната среда и водите: прехвърляне на собствеността на язовирите, намаляване
размера на отчисленията за управление на отпадъците, прехвърляне на част от
продуктовите такси в полза на общините и др.
 активна фаза на преговорите по Многогодишната финансова рамка на ЕС за новия
програмен период 2021 – 2027;
 съществена промяна в модела на предоставяне на административни услуги и
въвеждане на реално електронно управление.
Вътрешна среда за организацията също се очертава да бъде динамична:
 през месец март ще стартираме вътрешнообщинската дискусия за развитието на
местното самоуправление „BG ОБЩИНИ 2030“;
 започваме подготовката за новия стратегически план на НСОРБ 2020 -. 2030
(предлагаме да бъде десетгодишен, за да можем да планираме по-дългосрочни
реформи);

 през втората половина на годината ще готвим традиционната подкрепа за
новоизбраните кметове и общински съветници и избора на нов управителен съвет на
организацията в началото на 2020 година;


в процес на изпълнение сме на два действащи и подготовката на поне два нови големи
институционални проекта на НСОРБ, чието администриране и финансово
обезпечаване следва да се осъществява паралелно с уставните ни дейности с
постоянен и траен характер.

В тази среда, чрез Програмата си за 2019 г., НСОРБ си поставя за цел да:
 продължи последователните си усилия за устойчиво, справедливо и подчинено на ясни
правила финансиране на местните власти, чрез формиране на изпреварващи, гъвкави и
мотивирани предложения за бюджетните взаимоотношения на общините с държавата по
Бюджет 2020;
 работи за увеличаване на собствените приходи в общинските бюджети чрез прилагане
на комплекс от мерки, насочени към подобряване на събираемостта; разширяване на
собствената приходна база на общините чрез споделени с държавата данъци;
насърчаване на участието на общините като равностойни партньори на бизнеса в
привличането на инвеститори;
 подобри средата по управление на фондовете от ЕС и подкрепи общините за
ефективното и ефикасното изпълнение на европейските им проекти, включително чрез
безплатна подкрепа за общините по теми, свързани с обществените поръчки,
държавните помощи и проектите с финансови инструменти. Търси устойчиво решение
за компенсиране на финансовите корекции, за които общините като бенефициенти
нямат вина;
 подпомага разширяването на предоставяните от общините електронни услуги и
обезпечаване на множеството нови ангажименти на общините по течащата вече
реформа в предоставяне на административните услуги;
 работи за подобряване на нормативната уредба за предоставяне и интегриране на
общинския терен на секторните политики в сферата на образованието,
здравеопазването, социалните услуги, управлението на околната среда и развитието на
територията;
 гарантира и обезпечи административното
институционалните си проекти;

и

финансово

изпълнение

на

 стартира изпълнението на заложените в настоящата програма нови инициативи на
Сдружението.
Програмата на НСОРБ за 2019 година е с нов дизайн и е структурирана в три части:
I. Традиционни за НСОРБ дейности
II. Нови и инициативи с еднократен характер през 2019 г.
III. Календар на събитията за 2019 г.
В традиционните дейности са всички задачи, с реализацията на които следва да бъде
обезпечена цялата дейност на Сдружението, произтичаща от нашите нормативни и
стратегически документи. В новите инициативи са представени задачи, които имат
еднократен характер за годината (като подготовката за новоизбраните кметове и съветници),

както и изцяло нови проекти и инициативи на Сдружението. В календара са представени
всички събития за изборните лица и общински експерти, които ще бъдат организирани през
2019 г. самостоятелно или съвместно с нашето дружество НСОРБ - Актив
Изпълнението на Програмата ще бъде съществено подпомогнато и финансово обезпечено от
институционалните проекти на НСОРБ.
I. Приоритети в традиционните за НСОРБ дейности през 2019 г.
През годината Сдружението ще продължи изпълнението на основните си уставни дейности,
отчитайки потребностите на общините и с готовност да реагира на всяка промяна във
външната среда, която не е било възможно бъде предвидена в Програмата към настоящия
момент.
Основна част от работата на Организацията ни ще бъде насочена в осигуряване на
представителство и защита на интересите на общините чрез:
- подготовка и отстояване на становища на НСОРБ по законодателни инициативи на
централната власт, касаещи общините;
- подготовка на общински предложения за промяна и усъвършенстване на законовата
уредба на местното самоуправление (с приоритет в сферите на социалните услуги и
управлението на отпадъците);
- осигуряване участието на представителите на НСОРБ в работни формати на
централната власт (включително чрез определяне на приоритетни за общините работни
групи и финансиране участието на общинските представители);
- участие на НСОРБ в бюджетна процедура 2020 и други дейности, свързани с
общинската финансова и приходна политика;
- подготовка и отстояване на общински позиции по изпълнение на проекти с европейско
финансиране за програмен период 2014 – 2020 и планиране на програмен период 2021 –
2027;
- популяризиране на местното самоуправление чрез медийната политика на НСОРБ.
Ще продължат и традиционните дейности по предоставяне на услуги на общините,
международната дейности и институционалното развитие на НСОРБ.
II. Кратко описание на новите за 2019 година дейности и инициативи:
1. Стартиране на вътрешнообщинска дискусия „Общини BG 2030“ и подготовка за
новия Стратегически план на Сдружението
Вече почти 20 години говорим за децентрализация, но на практика не сме направили
значими промени. Подготвихме редица анализи, доклади и стратегии, но стигаме само до
обсъждане на проблеми, но не и на възможни решения. Затова по време на Годишната ни
среща в Албена през октомври 2018 г. Председателят на Управителния съвет обяви началото
на наша вътрешна общинска дискусия за развитието на местното самоуправление в България
през следващите 10 години. Време е да погледнем напред и ясно да дефинираме къде искаме
да стигнем и как да го направим.
В Програмата ни за 2019 година са предвидени три вътрешни форуми с политическите ни
лица – кметове и съветници за развитието на местната демокрация през следващите 10
години. По време на дискусиите заедно ще очертаем какво е наложително да променим –
като обхват на правомощията ни, като източници на финансиране, като ресурси, ако е
необходимо – и като структура на местното самоуправление. Вярвам, че ще поставим
основите за подготовка на един наистина визионерски документ, който да бъде приет от
нашите колеги в новия мандат на местните власти, заедно с нов Стратегически план. Дали
ще го наречем стратегия, план или нещо друго няма никакво значение. Важното е в него да

съберем нашите идеи и предложения, породени от всекидневните ни проблеми и тревоги, да
погледнем по-далеч от един общински мандат, да предложим реални мерки за модернизация
на местното самоуправление в България.
2. Създаване на европейска платформа за безвъзмездно споделяне на знания, стоки,
услуги, техника, материали, суровини, материално оборудване и доброволци
“Community Sharing” (Споделяне в общността).
Домакинството на няколко форума от регионалното измерение на Българското
председателство дадоха възможност за по-ясно, по-категорично и по-отчетливо
позициониране на общините ни и НСОРБ в европейски и международен контекст.
Сдружението и общините придобихме опит и доказахме, че имаме капацитет за
организиране и провеждане на значими международни събития и инициативи.
Този актив трябва да използваме максимално и затова през 2019 година планираме да
създадем и промотираме европейска платформа за безвъзмездно споделяне на знания,
стоки, услуги, техника, материали, суровини, материално оборудване и доброволци
“Community Sharing” (Споделяне в общността).
Идеята е това да бъде платформа с участници представители на местни и регионални власти
от европейски държави (в т.ч. НПО, общински и регионални дружества, образователни,
социални и други институции) за безвъзмездна размяна на опит, знания, стоки, материали,
услуги, бизнес проекти и доброволчески труд. В нея всяка община ще може да споделя какво
търси и какво предлага, както и да организира логистичните въпроси по размяната. Целта е
чрез платформата да насърчим и улесним взаимопомощта между общините от всички
държави – членки, като осигурим институционална основа и подкрепа за това.
Платформата предлагаме да има четири раздела:
 обмяна на опит и знания – търсене и предлагане на know how. Идеята е да бъдат
поканени опитни мениджъри и експерти от всички сфери на местното управление да
споделят своя опит, но не „виртуално“, а на място. Платформата ще служи за медиатор
при установяване на потребностите от конкретно знание, желаещите да се включат,
както и условията, при които да се случва - уговаряне на настаняване, заплащане,
отговорности, компетенции.
 обмяна на стоки, услуги, материали, суровини и техника – всичко, което е
неизползвано, но в добро функционално състояние, би могло да бъде предлагано за
безвъзмездно предоставяне на нуждаещи се общини (материали за реконструкция на
обществени сгради, линейки, пожарни, оборудване за доброволчески формирования,
лекарско и зъболекарско оборудване, мобилни аптеки, компютри, автобусни спирки,
храна, лекарства и др.). В този раздел ще се публикуват съобщения както за предлагане,
така и за търсене, както и условията за размяната (транспорт, митнически и други такси,
други логистични въпроси).
 обмяна на доброволчески труд за реализация на дребномащабни инвестиционни и
благоустройствени дейности в партньорските общини - по модела на
младежки/студентски бригади. До този раздел на платформата ще бъдат допускани и
учебни заведения и младежки организации. Тя ще бъде посредник не само при
установяване на контакти, но и при изготвяне на предложения/запитвания, както и при
уточняване на логистични и организационни детайли.
 създаване на бизнес контакти между фирмите от партньорски общини – по модела
на побратимените общини, ще има възможност да се публикуват обяви за търсене на
бизнес партньори за създаване на съвместни производства, внос и износ на суровини и
материали, реализация на съвместни инвестиции, създаване на индустриални зони и
технологични паркове с фирми и университети от партньорските общини и др.

Планираме Платформата да бъде собственост на НСОРБ, регистрирана в регистъра за
прозрачност на ЕК (с цел избягване на риск от подозрения в злоупотреби). Тя ще дава
равнопоставен достъп на всички (почти) региони и местни власти от ЕС и Западните
Балкани. За да я институционализираме и популяризираме, ще търсим подкрепа от Комитета
на регионите и Съвета на европейските общини и региони, но задължително след като я
създадем, регистрираме и патентоваме, за да се избегне риска от „кражба“ на идея и
интелектуална собственост.
През 2019 година екипът на НСОРБ ще извърши всички дейности по регистриране и
патентоване на платформата, както и възлагането на разработката й.
3. Стартиране на дейностите по изграждане на Национален общински комплекс
През 2014 г. УС на НСОРБ взе принципно решение да стартира работа по проучване и
структуриране на проект „Изграждане на Национален общински комплекс в София“.
Предложението е комплексът да се състои от три части:
 Офис площи за нуждите на НСОРБ, НСОРБ Актив и други заинтересовани
партньорски организации;
 Конгресна част – заседателни зали, включително и такава, която да позволява
провеждането на заседания на Общото събрание на НСОРБ;
 Хотелска част и офиси на общини – за настаняване на чуждестранни делегации на
общини и НСОРБ, както и за ползване от представители на общините при
ангажиментите им София. Планира се, при интерес, отделни общини да придобият
своя собственост в комплекса.
Решението беше взето след анализ за установяване на общата правна рамка и възможностите
за реализиране на инвестиционния проект. Основните допускания, въз основа на които УС
даде принципно одобрение за проекта, са:
 НСОРБ се дефинира като инвеститор в проекта – самостоятелно и/или чрез свое
еднолично търговско дружество;
 Столична община е поканена да участва в проекта като безспорен собственик на
поземления имот или имоти, върху които ще бъде построен комплекса и правото й е
надлежно установено с актове за общинска собственост.
 Проектът обхваща: прединвестиционно проучване, проектиране и изграждане на обекта,
както и последващото му управление и поддръжка. В обхвата на проекта може да
попадне и изграждане на обекти или елементи на техническата инфраструктура.
Първоначално дискутираните намерения на Столична община са да окаже съдействие за
реализацията на проекта в рамките на нейните правомощия. Нейният интерес се изразява в
придобиване на обект в бъдещата сграда, предназначен за административни дейности. След
правния анализ УС взе решение проектът да се реализира чрез „учредяване право на
строеж“.
В случай на одобрение от членовете на Общото събрание, през 2019 година предлагаме да се
проведат подготвителните стъпки за реализация на проекта – подготовка на инвестиционно
намерение и представяне пред Общината като потенциален партньор, както и на други
общини с интерес за включване като потенциални инвеститори; преговори с Общината за
реализирането на Проекта и приемане на съвместен план за действие; възлагане на
прединвестиционно проучване; изготвяне на задание за проектиране, дефиниране на
потенциални имоти за реализация на проекта, оценка на приложимостта и подготвяне на
комплексен проект за инвестиционна инициатива или евентуално иницииране на подробно
устройствено предвиждане и др.
4. Подкрепа за новоизбраните кметове и общински съветници и структуриране на
управителен съвет на НСОРБ за мандат 2019 – 2023.

Това е традиционна за НСОРБ дейност в началото на всеки нов общински мандат. Стъпвайки
на вече над 20-годишния ни опит и натрупани практически знания за местното
самоуправление и взаимодействието между кмета и общинския съвет, и през тази години ще
подготвим традиционния наръчник за новоизбрани кметове и общински съветници,
модулите за въвеждащите обучения и процедурите за структуриране на нов Управителен
съвет. Според създадената в предходния мандат традиция планираме да проведем и първата
ни среща в новия мандат на 11 декември – рождения ден на нашата организация.
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I.

ТРАДИЦИОНИ ЗА НСОРБ ДЕЙНОСТИ

I.I.

Представителство и защита на интересите на общините

1.

Подготовка на становища на НСОРБ по законодателни инициативи на
централната власт, касаещи общините
Подготовка на становища по концепции и проекти на постоянен
нормативни актове, обявени за обществено обсъждане на
www.strategy.bg, както и инициирани от Министерски
съвет или Народно събрание
Разработване на секция в сайта на НСОРБ www.namrb.org януари - декември
за изцяло уеб – базирано проучване на мненията на
общините за формулиране на общо становище, с
електронна идентификация на всяка община
Разработване и утвърждаване от Управителния съвет на януари - юни
правила за подготовка на становища на НСОРБ,
включително при липса на единно мнение сред общините

2.

Подготовка на общински предложения за промяна и усъвършенстване на
законовата уредба на местното самоуправление
Финализиране на законодателни инициативи на НСОРБ от януари - май
2018 г. (промяна в ЗМСМА относно нови правомощия на
общините в сферата на обществения ред, внасяне в НС на
проект на Закон за гробищната дейност)
Осигуряване на политическа и парламентарна подкрепа за постоянен
предложенията на НСОРБ по важни закони за общините,
внесени в Министерски съвет и Народно събрание
Продължаващо изпълнение на дейностите и мерките от при необходимост
Споразумението за сътрудничество с 44-то Народно постоянен
събрание:


Провеждане на дискусионни форуми с народните
постоянен
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;
 Анализ на ефективността на дейността на
парламентарните комисии при изготвяне на
предварителна
и
последваща
оценка
на
въздействието
на
законопроекти,
касаещи
общините и подкрепа при необходимост.
Идентифициране на проблемни области от местна януари – август
компетентност (социални услуги, сегрегирани зони,
устройство на територията, етажна собственост и др.) и
подготовка на предложения за нормативни промени за
разрешаването им
Подготовка на пакет законодателни инициативи в сферата януари - юни
на управление на отпадъците (за изменение на Закона за
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управление на отпъдите относно пълноценното прилагане
на принципите „Замърсителят плаща” и „Разширена
отговорност на производителя”; намаляване на размера на
отчисленията по чл. 64 и чл. 64а от ЗУО; осигуряване на
средства и нормативна основа за справяне с
нерегламентираните сметища и изчерпания капацитет на
действащи регионални депа)
Подготовка на пакет от промени на нормативни актове за януари – август
облекчаване на прехвърлената от държавата към общините
административна тежест в рамките на преминаването към
електронно управление
3

Осигуряване участието на представителите на НСОРБ в работни формати на
централната власт
Ефективна координация и отчетност на дейността на постоянен
представителите на НСОРБ
Разработване и приемане от УС на правила за финансово януари - юни
обезпечаване на участието общинските представители в
работни формати на централната власт от името на НСОРБ

4

Участие на НСОРБ в бюджетна процедура2020
Разработване на предложения на НСОРБ за размера на февруари - март
стандартите за финансиране на делегираните от държавата
дейности и трансферите за местни дейности за 2020 г. и
обсъждане със секторните министерства
Представяне пред Министерство на финансите на април
предложенията на НСОРБ по средносрочната бюджетна
прогноза за периода 2020-2022 г.;
Актуализиране на предложенията на НСОРБ за размера на юни - юли
стандартите за финансиране на делегираните от държавата
дейности и трансферите за местни дейности за 2020 г. и
съгласуване с Министерство на финансите
Участие в съгласувателния процес по законопроектите за септември
изменение и допълнение на данъчните закони за 2020 г.
Подготовка и провеждане на консултации с Министерство не по-късно от 14
на финансите по проекта на Закон за държавния бюджет на октомври
Република България за 2020 г. в частта му за общините
Участие в обсъждане на проекта на Закон за държавния октомври - ноември
бюджет на Република България за 2020 г. в частта му за
общините в комисиите на Народното събрание
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Други задачи на НСОРБ по общинската финансова и приходна политика
Анализ на изпълнението на общинските бюджети през април - юни
2018 г. и на определените за 2019 г. ставки на местните
данъци и такси
Осигуряване подкрепа за общинските
отдалечени и труднодостъпни райони

болници

в януари - февруари

Разработване на предложения за нормативно осигуряване февруари - август
на целеви финансов ресурс за администриране на новите
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Текущ мониторинг на изпълнението на общинските постоянен
бюджети за 2019 г. и изготвяне на тематични аналитични
разработки
Подготовка на предложения за нормативни промени за постоянен
стандартите за делегираните от държавата дейности и
разпределителните механизми чрез анализ на дефицитните
области и причините за изоставянето им от реалните
разходи за предоставяне на услугите
Провеждане на преговори с Министерство на финансите за юни - юли
постигане на яснота и прозрачност при формулите за
общата изравнителна и капиталова субсидия и ясни
правила и процедури при държавните трансфери.
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Общински позиции по изпълнение на проекти с европейско финансиране за
програмен период 2014 – 2020 и планиране на програмен период 2021 - 2027
Участие в подобряване на нормативната уредба по постоянен
ЗУСЕСИФ за намаляване на административната тежест и
ускоряване изпълнението на проекти по Европейските
структурни и инвестиционни фондове
Подкрепа за представителите на НСОРБ при отстояване на постоянен
общинския интерес в Комитетите за наблюдение на
Програмите с европейско финансиране
Подготовка на становища по Насоки/Указания за постоянен
кандидатстване,
индикативни
годишни
програми,
методики и работни документи на УО на ОП и на ДФЗ
Активно участие в подготовката на стратегическите юни – декември
документи за период 2021 - 2027 г. и отстояване
интересите на общините по новите приоритети
Активно отстояване на общинския интерес при май – декември
разходването и възможното преразпределение на резерва
за изпълнение по Програмите с европейско финансиране за
програмен период 2014 - 2020
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Популяризиране на местното самоуправление (медийна политика на НСОРБ)
Регулярно разпространение на информация за дейността постоянен
на НСОРБ и общините чрез вътрешните канали за
комуникация на Сдружението – интернет страница,
Електронен бюлетин, профил в социалните мрежи
Разпространение на практики за добро управление на постоянен
местно ниво, в т.ч. чрез активно сътрудничество с ПР
експертите на общините
Преформатиране на информационния бюлетин на НСОРБ на тримесечие
в ново аналитично издание „Община BG” с насоченост
към по-стратегически анализи и прогнози, включване на
външни автори от държавните институции, бизнеса,
българските и чуждестранни партньорски организации
Осигуряване за широка обществена и медийна подкрепа за постоянен
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общинския дневен ред чрез съвременни и разнородни
средства за информиране, споделяне и ангажиране
I.II.

Услуги за членовете на НСОРБ
Подпомагане на общините за въвеждане на електронното постоянен
управление
новите
модели
на
административно
обслужване чрез консултативни материали; съдействие за
прилагане на мерките за намаляване на административната
тежест чрез комплексно административно обслужване и
електронен документооборот
Подкрепа за общините при осигуряване на организационно постоянен
техническа подготовка на двата вида избори
Подкрепа за общините за обезпечаване на новите постоянен
отговорности в сферата на социалните услуги
Изготвяне на консултативни материали в помощ на постоянен
общините в областта на управление на отпадъците,
включително за преминаване към нови основи за
определяне на „такса битови отпадъци“
Подкрепа за организационното развитие на общинските октомври – декември
администрации чрез изготвяне на примерни модели за
оптимални структури на общините и примерни правила и
процедури за управление на човешките ресурси (по проект
по ОПДУ)
Подкрепа за общините като работодатели за въвеждане на постоянен
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
Изготвяне на примерни модели и предложения за юни – декември
механизъм за финансова и организационна подкрепа за
пилотни общински проекти за споделени услуги
Изготвяне на консултативни материали с най - честите октомври – декември
причини за съдебно оспорване на нормативните актове на
общините
Продължаваща дейност на Националното звено за контакт януари – декември
по Програма УРБАКТ III към НСОРБ – информиране на
общините относно възможностите за включване в мрежи
по съвместно планиране и управление и обмен на добри
практики в интегрираното местно развитие
Промени в правилата и обхвата на Централния орган за януари - юни
покупки за общините
Промени в Правилата за работа на Фонд „Общинска януари – юни
солидарност“
Развитие и ефективно управление на хотел „Гергини“

постоянен

Провеждане на обучения по актуални за общините теми и постоянен
текущи промени в нормативната уредба
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Безплатни консултации за общините в сферите на март - декември
подготовка и провеждане на процедури по ЗОП,
съблюдаване на режима на държавните помощи по
проекти с европейско финансиране и използването на
финансовите инструменти (в рамките на проект по ОПДУ)
Организиране на тематични експертни форуми и срещи по февруари-декември
подготовката и изпълнението на общински проекти по
програмите с европейско финансиране за периода 20142020 (в рамките на проект по ОПДУ)
Провеждане на национални експертни форуми (съвместно по календара в т. III
с НСОРБ – Актив )
I.III.

Международна дейност
Участие в заседания на комисиите, бюрото и пленарни постоянен
сесии на Комитета на регионите, Конгреса на местните и
регионалните власти на Съвета на Европа, СЕОР, НАЛАС
Подготовка и организиране на национална делегация за февруари - март
участие в 8-та среща на върха на европейските градове и
региони, 14-15 март 2019 г. в Букурещ, Румъния.
Активно участие на националната ни делегация в КР по постоянен
формирането на становища по МФР за периода след 2027

I.IV.

Институционално развитие на НСОРБ
Преструктуриране на администрацията на НСОРБ

януари – март

Подготовка на промени и утвърждаване от УС на броя, януари - март
наименованията,
структурата
и
правилата
за
функциониране на постоянните комисии на НСОРБ (
Промени в статута на Годишните награди на НСОРБ

януари - февруари

Провеждане на редовни заседания на органите на НСОРБ - постоянен
ОС, УС, КС, Постоянни комисии
Разработване на нови проекти на НСОРБ по Програмите с постоянен
европейско и международно финансиране:
- За обучения на общински експерти (по ОПДУ);
- За преминаване към нови модели за изчисляване на
такса битови отпадъци и комплексно управление на
общинските системи за отпадъците (по ОПОС);
- За предоставяне на споделени услуги от общините (по
ОПДУ);
- За насърчаване на местното икономическо развитие
(по Норвежки финансов механизъм)
Ефективно взаимодействие с партньорски организации - постоянен
НАПОСРБ, НАСО-РБ, регионални общински сдружения,
професионални асоциации на общински служители,
ФРМС, КНСБ и други национално представени
организации (в т.ч. организация на съвместни форуми и
участие по проекти)
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II.

НОВИ и ИНИЦИАТИВИ С ЕДНОКРАТЕН ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2019

1.

Провеждане на три тематични дискусионни форума за март - април
бъдещето на местното самоуправление „Общини BG
2030“ (за изборни лица):
- По тема „Структура и правомощия на местното
самоуправление“;
- По тема „Обхват на собствената сфера на дейност на
общините“
- По тема „Финансиране на общините“

2.

Създаване на европейска платформа за обмен на март - декември
знания, хора и стоки между общините “Community
Sharing”:
- Разработване на концепцията;
- Презентиране пред европейските структури – КР и
СЕОР;
- Възлагане разработване на платформата

3.

Стартиране на дейностите по изграждане на март - декември
Национален общински комплекс:
- Преговори със Столична община като потенциален
партньор, както и с други потенциални инвеститори;
- Възлагане на прединвестиционно проучване;
- Изготвяне на задание за проектиране;
- Оценка на приложимостта и подготвяне на
комплексен проект за инвестиционна инициатива или
евентуално иницииране на подробно устройствено
предвиждане.

4.

Подготовка за осигуряване на подкрепа за юни – декември
новоизбраните кметове и общински съветници и
структуриране на управителен съвет на НСОРБ за
мандат 2019 – 2023:
- изготвяне на Наръчник за новоизбрани кметове и
съветници за мандат 2019 - 2023 г. (и/или в
електронен формат)
- разработване
на
обучителни
материали
за
новоизбрани кметове и съветници за мандат 20192023 г.;
- подготовка на обучителни модули по основни сфери
на дейност за общинските служители от мандат 20192023;
- провеждане на първа за новия мандат среща с
новоизбраните кметове и общински съветници.

