Приложение № 2

ПРОГРАМА
за изпълнение на
Стратегия за децентрализация
2006 - 2009 г.
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МЕРКИ ПО СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 - Ускорено прехвърляне на правомощия и
ресурси от държавните органи към общините за укрепване на местното
самоуправление
Приоритет 1. Прехвърляне предоставянето на обществени услуги от държавата към
общините
Мярка
Отговорни
Нормативни
Срок
институции промени и действия
1.
Преминаване
на
професионалните
училища,
с
МОН, МФ,
До края на
изключение тези с национално
РМС
НСОРБ
2008 г.
значение, към общините като
делегирана услуга.
2. Преминаване на специалните
училища, с изключение тези с МОН, МФ,
До края на
РМС
национално
значение,
към
НСОРБ
2008 г.
общините като делегирана услуга.
3. Преминаване на домовете за
отглеждане на деца лишени от
МОН, МТСП,
До края на
родителски грижи с изключение
РМС
МФ, НСОРБ
2007 г.
тези с национално значение, към
общините като делегирана услуга.
4. Преминаване на домове за
МЗ, МФ,
До края на
медико-социални
грижи
към
РМС
НСОРБ
2008 г.
общините като делегирана услуга.
5.
Създаване
и
текущо
МТСП, МФ,
До края на
предоставяне на алтернативни
РМС
НСОРБ
2007 г.
социални услуги в общността.
6. Увеличаване на предоставяните
МРРБ,
от
общините
услуги
по
ДНСК,
ЗУТ
2007г.-2008г.
устройството на територията и
НСОРБ
контрола в строителството.
7. Проучване на възможностите за
предоставяне от общините на
МРРБ,
Аналитичен доклад и
услуги като обществена полиция,
До края на
НСОРБ,
предложения
за
пожарна охрана, топлофикация,
юни 2007 г.
други
нормативни промени
ВиК, кабелна телевизия и други,
типични за практиката в ЕС.
8. Извършване на анализ и оценка
на отговорностите на държавата и
Аналитичен доклад и
МРРБ,
До края на
общините по поддържане на
предложения
за
МДПБА
юни 2007 г.
хидротехнически съоръжения и
нормативни промени
речни корита.
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Приоритет 2. Увеличаване на собствената приходна база на общините, чрез предоставяне
на нови приходоизточници, увеличаване на местните правомощия и прехвърляне на
държавна собственост
Мярка
1. Съдействие за промяна на
Конституцията за предоставяне на
общински данъчни правомощия и
пълни правомощия по общинските
такси.
2. Предоставяне на правомощия на
общините да определят ставките
на местните данъци и видовете
местни такси.
3. Преструктуриране на данъчната
система
и
създаване
на
възможност за развитие на
съвременна система от местни
данъци чрез преразпределение на
данъчната тежест.
4. Предоставяне на нови данъчни
приходи на общините - поземлен
данък, данък върху местния бизнес
(патентен данък).
5. Увеличаване на общинските
приходи от концесионни договори
чрез разширяване обхвата на
общинските концесии.
6. Предоставяне на част от
приходите
от
държавните
концесии
на
общините
за
поддържане
на
общинската
инфраструктура.
7. Прехвърляне на имоти частна
държавна
собственост
на
общините.
8. Въвеждане на възмезден режим
на
ползване
на
публична
собственост
от
страна
на
държавата и общините.
9. Разработване на законова
регламентация на системата на
местните финанси.

Отговорни
институции

Нормативни
промени и действия

МС

КРБ

До края на
2006 г.

МФ, НСОРБ

ЗМДТ

До края на
2006 г.

МФ, НСОРБ

Срок

Промени в данъчните До края на
закони
2007 г.

МФ, НСОРБ

ЗМДТ, ЗОДФЛ и
ЗКПО

2008г.-2009г.

МРРБ, МФ,
НСОРБ, МИЕ

ЗОС, ЗК

До края на
2008 г.

МРРБ, МФ,
НСОРБ

ЗК, ЗОБ

До края на
2008 г.

МС

РМС

2006г.-2009г.

МРРБ,
НСОРБ

ЗОС, ЗДС, ЗДБРБ

До края на
2007 г.

МФ, НСОРБ

ЗМФ

2007г.-2009г.
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Приоритет 3. Ускорено увеличаване на инвестиционния капацитет и на правомощията на
общините да провеждат местна инвестиционна политика
Мярка

Отговорни
институции

Нормативни
промени и действия

1.
Консолидиране
на
инвестиционните трансфери от МФ, МРРБ,
министерствата за общините с цел
МОСВ,
ЗДБРБ
ефективно
използване
на МТСП, МОН,
заделените ресурси за общинска МК, НСОРБ
инфраструктура.
2. Законово регламентиране на
общия
размер
на
целевата
субсидия за капиталови разходи и МФ, НСОРБ
ЗДБРБ, ЗОБ/ЗМФ
разработване на нов механизъм за
разпределението й.
МС, МОН,
3. Включване на капиталови
МТСП, МК,
разходи
в
стандартите
за
РМС, ЗДБРБ
МЗ, МФ,
делегирани дейности.
НСОРБ
4. Укрепване на финансовия,
(1) Информиране и
административния и програмен
МРРБ, МИЕ,
обучение.
капацитет
на
общините
за
МТСП,
(2) Национална
разработване, съ-финансиране и
МДААР,
(регионални)
управление на инвестиционни
МЗГ, МОСВ,
програма за
проекти от фондовете на ЕС.
МТ, МФ,
съфинансиране на
НСОРБ
общински проекти от
ЕС
5. Увеличаване на законовите
правомощия на общините за
привличане на инвестиции чрез
предоставяне или продажба на
недвижима
собственост
или
ограничени вещни права при
облекчени условия (без търг или МИЕ, НСОРБ
конкурс, безвъзмездно, или на
стойността
по
оценка
на
лицензиран
оценител)
за
реализация на инвестиционни
проекти от местни или чужди
инвеститори.

ЗОС, ЗНИ

Срок

До края на
2006 г.

До края на
2006 г.

До края на
2006 г.

(1)постоянен
(2) До края
на 2007 г.

До края на
2006 г.
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Приоритет 4. Прехвърляне на правомощия за управление на делегираните на общините
услуги
Мярка
1.
Предоставяне
на
правомощия на общините за
паритетно участие в избора на
директори на общински училища,
съвместно
с
училищните
настоятелства и МОН (Регионален
инспекторат по образование), при
условията
на
обвързана
компетентност. *
2. Предоставяне на правомощия на
общините за оптимизиране на
мрежата
от
заведения
за
делегирани услуги.
3. Предоставяне на правомощия на
общините по управление на
трансферите,
финансиращи
делегираните услуги.
4. Разработване на системи за
оценка
на
качеството
на
предоставяните услуги.
5. Оценяване на резултатите от
приложението на стандартите за
финансиране на делегираните
услуги
в
образованието,
здравеопазването,
социалните
грижи и културата.
6. Усъвършенстване на методиката
за определяне числеността на
общинската администрация.

Отговорни
институции

Нормативни
промени и действия

Срок

ЗНП

пилотнодо края на
2006 г.;
разширенодо края на
2007 г.;
повсеместно
2008/2009 г.

МОН, МТСП,
МК, НСОРБ

ЗНП

2007г.-2008г.

МФ, МОН,
МТСП, МК,
МЗ

ЗОБ и ЗДБРБ

До края на
2007 г.

НСОРБ,
МОН, МТСП,
МК

Нормативна уредба

2007г.-2008г.

МОН, МТСП,
МК, МЗ,
НСОРБ, МФ

Аналитичен доклад,
Препоръки за
усъвършенстване
РМС, ЗДБРБ

Ежегодно
до 30 април

МФ, НСОРБ,
МДААР

РМС, ЗДБРБ

МОН,
НСОРБ

До края на
2007 г.

* Процедурата по назначаване ще бъде определена с приемането на Националната програма за развитие на
училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка.
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Приоритет 5. Създаване на условия за междуобщинско коопериране, с цел
кандидатстване и управление на проекти от фондовете на ЕС и предоставяне на услуги от
общ интерес на участващите общини
Мярка

Отговорни
институции

1. Разработване на механизъм за
стимулиране от държавата на
МФ, МРРБ,
инвестиционни
проекти,
НСОРБ
изпълнявани от две и повече
общини.
2. Създаване на нормативна МРРБ, МФ,
уредба за междуобщинско и МИЕ, МЗГ,
публично-частно партньорство.
НСОРБ
3. Създаване на условия за
сдружаване на общините с цел МРРБ, МФ,
кандидатстване по проекти от
НСОРБ
структурните фондове.
4. Създаване на възможности за
сдружаване на общините за
МФ, НСОРБ
съвместно участие на дълговия
пазар.

Нормативни
промени

Срок

ЗДБРБ, ЗОБ, ЗРР

До края на
2006 г.

ЗМСМА, ЗОБ/ЗМФ

2007г.-2008г.

ЗМСМА

До края на
2006 г.

ЗОД, ЗОБ/ЗМФ

До края на
2007 г.
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Приоритет 6. Повишаване на обективността и ефективността при разпределяне на
ресурси и правомощия на основата на равнопоставен диалог между централната и
местната власт
Мярка
Отговорни
Нормативни
Срок
институции промени и действия
Действия за
изпълнение на
1. Участие на сдружения на МРРБ, МФ,
задълженията по гл.21
общините в мониторинга за
НСОРБ,
“Регионална политика постоянен
използване на средствата от регионални
и координация на
структурните фондове на ЕС.
сдружения
структурните
инструменти” и ЗРР
2. Осигуряване участието на
представители на НСОРБ в
работни групи за разработване на
МС, НСОРБ
Споразумение
постоянен
проекти на нормативни актове
засягащи
местното
самоуправление.
3. Въвеждане на програмно
МФ, НСОРБ
ЗОБ/ЗМФ
2007г.-2008г.
бюджетиране.
4. Усъвършенстване на механизма
за разпределение на общата
изравнителна
субсидия
и
До края на
МФ, НСОРБ
ЗДБРБ
включване
на
допълнителни
2006 г.
критерии за финансово по-слаби
общини.
5. Разработване на законова
МРРБ, МФ,
До края на
регламентация,
отчитаща
ЗОБ/ЗМФ, ЗМСМА
НСОРБ. СО
2007 г.
особеностите на столична община.
6. Разработване на стандарти за
някои местни дейности с цел
прилагането им през 2007 г. и по- МС, НСОРБ,
РМС
2006г.-2007г.
нататъшното обективизиране на
МФ
критериите
за
финансово
изравняване.
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Приоритет 7. Повишаване на капацитета и отговорността на местните власти за
формулиране и провеждане на общинските политики
Мярка
1.Развитие и усъвършенстване на
нормативната уредба на местното
самоуправление в посока: статут и
правомощия на местните органи;
подобряване на взаимодействието
между кмет и общински съветници
и други.
2. Изграждане на капацитет за
участие
в
провеждането
на
регионалната
политика
и
управление
на
средства
от
фондовете на ЕС.
3. Оказване на техническа помощ за
реализация на общинските планове
за
развитие,
изготвяне
на
качествени инвестиционни проекти
и програми.
4. Укрепване на ролята на звената
за икономическо развитие в
общините.
5. Подпомагане изграждането на
регионални и местни партнъорства
при формулирането и реализацията
на местните политики с участието
на
социално-икономическите
партньори.

Отговорни
институции

Нормативни
промени и действия

Срок

МРРБ,
НСОРБ,
МДААР

ЗМСМА, ЗМИ

До края на
2007 г.

МРРБ,
МДААР

Информиране и
обучение

постоянен

МРРБ,
МДААР

Информиране и
обучение

постоянен

МИЕ,
МДААР,
НСОРБ

Информиране и
обучение

До края на
2007 г.

МРРБ,
МДААР,
НСОРБ

Информиране и
обучение

2007г.-2008г.

8

Приоритет 8. Проучване на възможности за изграждане на второ ниво на местно
самоуправление
Мярка

Отговорни
институции
МС, МРРБ,
НСОРБ

2. Разработване на варианти на
обхвата на услугите, които могат МС, МРРБ,
да бъдат предоставени найМДААР,
ефективно на второ ниво на
НСОРБ
самоуправление.
3. Изследване на възможна
система на приходоизточници,
МС, МФ и
които биха финансирали услугите,
НСОРБ
предоставяни от второто ниво на
местно самоуправление.
4. Разработване на варианти за
МС, МРРБ,
изборност на представители на
МДААР,
второ
ниво
на
местно
НСОРБ
самоуправление.
5. Извършване на анализ на
МС, МФ,
необходимите
ресурси
за
МДААР,
въвеждане на второ ниво на местно
НСОРБ
самоуправление.
6.
Провеждане
на
широко МС, МРРБ,
обществено
обсъждане
на МФ, МДААР,
резултатите и препоръките.
НСОРБ

Нормативни
промени и действия

Срок

Аналитични доклади 2006г.-2007г.

Аналитични доклади 2007г.-2008г.

Аналитични доклади 2007г.-2008г.

Аналитични доклади 2007г.-2008г.

Аналитични доклади

До края на
2008 г.

Дискусионни форуми 2008г.-2009г.
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МЕРКИ ПО СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 – Оптимизиране на функционалната
компетентност на областния управител и териториалните звена на централната
изпълнителна власт за координация на секторните политики на регионално равнище.
Приоритет 1. Усъвършенстване на функциите, структурата и обхвата на териториалните
звена на централната изпълнителна власт
Мерки
Отговорни
Нормативни
Срок
институции промени и действия
1. Извършване на анализ и оценка
на ефективността и ефикасността
на услугите, предоставяни от
териториалните
звена
на
централната изпълнителна власт.
2. Регламентиране на общи правила
относно функциите, структурата и
обхвата на териториалните звена на
централната изпълнителна власт.
3. Разработване и прилагане на
мерки
за
премахване
на
дублирането
на
функции
и
дейности на териториалните звена
на централната изпълнителна власт.

МРРБ,
МДААР

Аналитичен доклад

4.
Проучване на модели за
координация на деконцентрираните
звена в страните членки на ЕС със
сходно
административно
и
териториално устройство.
5. Анализиране на възможностите
за организиране на част от
териториалните
звена
на
централната изпълнителна власт в
състава
на
областната
администрация.
6. Проучване и регламентиране на
процедурите за назначаване на
ръководители на териториалните
звена на централната изпълнителна
власт.

МС

Аналитичен доклад

До края на
2006 г.

МС, МРРБ,
МОН,
МДААР,
МЗГ, МИЕ,
МОСВ

Аналитичен доклад

До края на
2007 г.

МС, МРРБ,
МОН,
МДААР,
МЗГ, МИЕ,
МОСВ

Аналитичен доклад

До края на
2007 г.

МРРБ,
МДААР
МС

ЗА

МРРБ,
МДААР
МС

ПМС

ЗА

До края на
2006 г.

2007г.2009г.

До края на
2007 г.
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Приоритет 2. Повишаване на капацитета и отговорността на областната администрация за
провеждане на регионална политика, за осъществяване на държавно управление по места и
за осигуряване на съответствие между националните и местните интереси.
Мерки

Отговорни
институции

Нормативни
промени и действия

Срок

1. Оптимизиране на функциите и
статута на областния управител и
областната администрация.

МС,
НСОРБ,

ЗА

2007г.2008г.

2. Разширяване на оперативната
самостоятелност на областните
администрации за изпълнение на
пълномощия и функции с надобщинско значение.
3.
Повишаване
на
административния капацитет на
областната администрация като
бенефициент на средства по
програмите на ЕС.

МДААР
МС,
НСОРБ,

Информиране и
обучение

МДААР

ЗА

МС,
НСОРБ,

Информиране и
обучение

2007г.2009г.

2007г.2009г.

МДААР
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Приоритет 3. Засилване на координиращата роля на областния управител по отношение
на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната
изпълнителна власт на територията на областта
Мерки

Отговорни
институции

Нормативни
промени и действия

Срок

1. Създаване на координационен
съвет към областния управител,
включващ представители на
териториалните
звена
на
централната изпълнителна власт
в областта.

МС,
МДААР,
МРРБ, МП,
МО, МОСВ,
МОН, МФ,
МЗ, МИЕ,
МЗГ,
МТСП, МК

РМС

До края
на 2006 г.

2. Изграждане на механизми за
координиране
дейността
на
териториалните
звена
на
централната изпълнителна власт
и областния управител за
осъществяване на секторните
политики и предоставянето на
административни услуги.

МС,
МДААР,
МРРБ, МП,
МО, МОСВ,
МОН, МФ,
МЗ, МИЕ,
МЗГ,
МТСП, МК

РМС

До края
на 2008 г.

3. Изграждане на механизъм на
взаимодействие
между
областните
управители
и
министерствата по отношение
ръководството на дейността на
структурите
в
областната
администрация по чл. 44 от
Закона за администрацията.

МС,
МДААР,
МРРБ, МП,
МО, МОСВ,
МОН, МФ,
МЗ, МИЕ,
МЗГ,
МТСП, МК

РМС

До края
на 2008 г.
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Приоритет 4. Подобряване на връзките между деконцентрираните териториални звена на
централната изпълнителна власт и общините в рамките на областта
Мерки

Отговорни
институции

Нормативни
промени и
действия

Срок

1. Създаване на информационни
центрове към областните управители
(осведомяване
за
услугите,
предоставяни от териториалните звена
на централната изпълнителна власт и
за инвестиционните възможности на
общините в областта).

МРРБ,
МДААР, МФ

РМС

2006г.2009г.

2. Изграждане на механизми за МС, МДААР,
координиране
дейността
на МРРБ, МП,
териториалните звена на централната МО, МОСВ,
изпълнителна власт с общините.
МОН, МФ,
МЗ, МИЕ,
МЗГ, МТСП,
МК
3. Създаване на организация за
НСОРБ
периодично изнасяне на работни МС, МДААР,
места от министерства в общините с МРРБ, МП,
цел подобряване на обслужването на МО, МОСВ,
населението.
МОН, МФ,
МЗ, МИЕ,
МЗГ, МТСП,
МК
4.
Засилване
координиращите МС, МДААР,
функции на областните съвети за МРРБ, МП,
развитие.
МО, МОСВ,
МОН, МФ,
МЗ, МИЕ,
МЗГ, МТСП,
МК,
Областните
управители

РМС

2006г.2007г.

РМС

2006г.2009г.

РМС

2006г.2009г.
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МЕРКИ ПО СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 - Развитие на местното самоуправление в
рамките на общината чрез повишаване на управленската и финансовата
самостоятелност на кметствата и заведенията за услуги.
Приоритет 1. Разширено прилагане на системата на делегираните бюджети
Мерки

Отговорни
институции

Нормативни
промени и действия

1. Повишаване разбирането и
уменията за прилагането на
системата
на
делегираните
бюджети.

НСОРБ,
Обучение
МОН, МТСП, консултации
МК

2. Стимулиране внедряването на
системата
на
делегираните
бюджети.

НСОРБ,
Нормативни промени
МОН, МТСП,
МК

3. Разработване на механизми за НСОРБ, МОН Нормативна уредба
оценка прилагането на системата
на
делегираните
бюджети,
включващи система за оценка на
качеството на основни видове
услуги,
система
за
ранно
алармиране
за
финансовото
състояние на заведенията за
услуги.
4. Разширяване обхвата на
МС, МФ,
Нормативна уредба
прилагащите
системата
на
МОН,
делегираните бюджети и пилотно
НСОРБ,
тестване в нови сфери.
МТСП
5. Извършване на мониторинг на
развитието на системата на
делегираните
бюджети.
Организиране на национална
среща за споделяне на практики
по делегираните бюджети.

НСОРБ,
МОН, МК,
МТСП, МЗ

Срок

и 2006г.-2009г.

До края на
2007 г.
2007г.-2008г.

2007г.-2009г.

Доклад, дискусионен 2007г.-2009г.
форум
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Приоритет 2. Използване на капацитета на външни доставчици при предоставянето на
обществени услуги
Мерки

Отговорни
институции

1. Увеличаване капацитета на
неправителствените
организации и бизнеса
да
предоставят обществени услуги
по договор с местните власти.

НСОРБ,
МИЕ,
МТСП

Информация и
обучение

2007г.-2009г.

2. Изграждане на капацитет в
общините за: определяне на вида
и
обхвата
на
услугите;
определяне минимално ниво за
качество и ефективност на
услугите;
извършване
на
мониторинг и контрол върху
предоставяните
от
външни
доставчици услуги.
3. Развитие на публично-частни
партньорства, аутсорсинг и
други форми на предоставяне на
услуги
в
интерес
на
населението.

МТСП,
МИЕ,
НСОРБ

Информация и
обучение.

2007г.-2009г.

МС, МИЕ,
МФ,
НСОРБ,
НПО

Нормативни промени
и действия

Срок

Нормативна уредба

Нормативни промени

2006г.-2007г.
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Приоритет 3. Създаване на условия за участие на гражданите в процеса на формиране на
политики и вземане на решения за местното развитие.
Мерки

Отговорни
институции

Нормативни промени
и действия

1. Разширяване участието на
кметствата при предоставяне на
местни услуги.

МРРБ,
МДААР,
НСОРБ

ЗМСМА

2007г.2008г.

2. Развитие на обществените
съвети и регламентирането им
като средство за консултиране с
гражданите.

НСОРБ,
МОН,
МТСП, МК

Нормативна уредба

2006г.2009г.

и
в

МОН,
НСОРБ

Нормативна уредба

До края на
2007 г.

4. Организиране на обществени
форуми за обсъждане и приемане
на инвестиционните приоритети и
популяризиране
на
добри
практики на общините.

НСОРБ

Нормативна уредба

2006г.2009г.

5. Разширяване участието на
гражданите при решаването на
въпроси от местно значение, чрез
местен референдум и други
форми на пряка демокрация.

МС, НСОРБ

Информиране

3. Повишаване капацитета
ролята на настоятелствата
управлението на училищата.

ЗДН

Срок

До края на
2007 г.
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Мерки за осигуряване на
прозрачност и публичност на
резултатите от стратегията за
децентрализация и програмата
за нейното изпълнение

Отговорни
институции

Нормативни
промени и действия

Срок

1. Разработване на система
показатели
за
оценка
резултатите от изпълнението
Стратегията и Програмата
децентрализация.

от
на
на
за

Съвет за
децентрализа
ция на
държавното
управление

Доклади

До края на
2006 г.

2. Разработване на мониторингови
доклади за оценка на резултатите
от изпълнението на Стратегията и
Програмата за децентрализация.

Съвет за
децентрализа
ция на
държавното
управление

Доклади

2007г.-2010г.
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Използвани съкращения:
КРБ
РМС
ПМС
ЗУТ
ЗМДТ
ЗОДФЛ
ЗКПО
ЗОС
ЗДС
ЗК
ЗДБРБ
ЗОБ
ЗМФ
ЗНИ
ЗНП
ЗРР
ЗМСМА
ЗОД
ЗМИ
ЗА
ЗДН

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Конституция на Република България
Решение на министерски съвет
Постановление на министерски съвет
Закон за устройство на територията
Закон за местните данъци и такси
Закон за облагане на доходите на физическите лица
Закон за корпоративното подоходно облагане
Закон за общинската собственост
Закон за държавната собственост
Закон за концесиите
Закон за държавния бюджет на Република България
Закон за общинските бюджети
Закон за Местните финанси
Закон за насърчаване на инвестициите
Закон за народната просвета
Закон за регионалното развитие
Закон за местното самоуправление и местната администрация
Закон за общинския дълг
Закон за местните избори
Закон за администрацията
Закон за допитване до народа

МС
МОН
МДПБА
МФ
МДААР

–
–
–
–
–

МИЕ
МРРБ
МОСВ
МЗГ
МТСП
МЗ
МК
НСОРБ

–
–
–
–
–
–
–
–

Министерски съвет
Министерство на образованието и науката
Министерство на държавната политика при бедствия и аварии
Министерство на финансите
Министерство на държавната администрация и административната
реформа
Министерство на икономиката и енергетиката
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на околната среда и водите
Министерство на земеделието и горите
Министерство на труда и социалната политика
Министерство на здравеопазването
Министерство на културата
Национално сдружение на общините в РБългария
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