СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН
2001-2005
НИЕ РАБОТИМ ЗА И ОТ ИМЕТО НА ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
НСОРБ навлиза в нов етап от своето развитие. Организацията вече има ясна
идентификация, пълен членски състав, базови технико-организационни предпоставки за
бъдещ просперитет. Той ще се изгражда върху нейната роля да бъде все по-чуван глас
на общините, търсен и надежден партньор на централните власти и международни
организации, център за предоставяне на полезни и необходими услуси за членовете.
ГЛАВНА ЦЕЛ (мисия): Националното Сдружение на общините в Република България,
представител и защитник на интересите на местните власти
работи за силно, отговорно и устойчиво местно
самоуправление;
• осигурява услуги за разширяване неговата компетентност и
капацитет;
• Развива ефективно сътрудничество (партньорство) с
централните власти, с други български и международни
асоциации.
За успешното изпълнение на тази мисия, НСОРБ ще насочи усилията си за
постигане на следните стратегически цели:
I.
Подобрена нормативна уредба за местното самоуправление и
ефективна, практика по прилагането и.
II.
Устойчиво, полезно и равноправно партньорство между местната и
централна власт, гарантиращо децентрализация в управлението
III.
Широка обществена подкрепа за местната демокрация - гражданите,
бизнеса и техните организации разбират, сътрудничат и участват в
местното самоуправление.
IV.
Повишена компетентност, умения и капацитет на общините да
предоставят качествени и ефективни местни услуги.
V.

Използване на алтернативни източници за финансиране на общините

VI.
Българските общини - равностоен и конкурентен партньор на
местните власти от Европа и света.
VII. Устойчиво развитие на Сдружението в съответствие с променящата се
вътрешна и външна среда.
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Осигуряване на стратегическите цели:
1

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ / ДЕЙНОСТ

I.

ПОДОБРЕНА НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА МЕСТНОТО
САМОУПРАВЛЕНИЕ И ЕФЕКТИВНА ПРАКТИКА ПО
ПРИЛАГАНЕТО Й

1.

Поддържане на системна връзка с комисиите в НС и участие в техни
заседания
Създаване на система на информиране за законодателния процес
Изготвяне на оценки за важни законопроекти за местното самоуправление

1.1.
1.2.

СРОК

2001 г.
2002-2005 г.

1.3.

Съдействие за ефективно прилагане на ново законодателство -мониторинг,
събиране на информация, анализ и оценка

2.

Подготовка на становища, предложения и собствени проекти на
нормативни актове

2.1.

Разработване и приемане на собствена тригодишна законодателна програма

2001-2002 г.

2.2.

Събиране и обобщаване на предложения от общините за изменения и
допълнения в нормативната уредба на местното самоуправление

текущ

2.3.

Участие в смесени работни групи от представители на централната и местни
власти по подготовката на проекти на нормативни актове, свързани с
местното самоуправление

текущ

2.4.

Експертно осигуряване и координиране на дейността на специализираните
комисии в НСОРБ

текущ

2.5.

Организиране срещи на експерти за съвместни действия по законодателните
приоритети на НСОРБ
Съдействие за подобряване на "местното законодателство"
Поддържане и широко използване на картотека с нормативни актове на
общинските съвети
Подготовка и разпространение на Наръчник с примерни общински
правилници и наредби по изпълнение на отделни закони

ежегодно

3.3.
II.

Дискусионен форум за председателите на общински съвети
УСТОЙЧИВО, ПОЛЕЗНО И РАВНОПРАВНО ПАРТНЬОРСТВО
МЕЖДУ МЕСТНАТА И ЦЕНТРАЛНА ВЛАСТ, ГАРАНТИРАЩО
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО

ежегодно

1.

Създаване на общинско лоби в 39 НС и системна работа с него

текущ

2.

Подготовка и открояване на мрежа от неформални лобисти в интерес на 2001 г.
общините
Провеждане на кампании по лобиране по важни въпроси
текущ
Организиране на разнообразни и гъвкави форми за привличане интереса текущ
на ключови фигури от централните власти

3.
3.1.
3.2.

3.
4.

5.

Ежегодна подготовка и провеждане на Ден на диалога между
законодателната и местна власти

текущ

текущ
ежегодно

2002-2005 г.
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6.

Поддържане на траен и полезен диалог с централните власти на основата текущ
на рамкови споразумения, процедури за съгласуване, протоколи и
неформални контакти

7.

Подготовка на собствени и съдействие за разработването на анализи и
прогнози за промените на средата за развитие на местното
самоуправление

текущ.

8.

Подготовка на алтернативни варианти за преразпределяне на
компетенциите на местните власти при евентуално въвеждане на второ
ниво на местно самоуправление

2003-2005 г.

III.

ШИРОКА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ЗА МЕСТНАТА ДЕМОКРАЦИЯ
- ГРАЖДАНИТЕ, БИЗНЕСА И ТЕХНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗБИРАТ,
СЪТРУДНИЧАТ И УЧАСТВАТ В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

1.

Подготовка и провеждане на Деня на българската община с различна
тематична насоченост всяка година
Разширяване на обществената подкрепа за местната демокрация

2.

ежегодно

2.1.

Създаване на коалиции с гражданските организации, работещи в подкрепа на текущ
местното самоуправление

2.2.

Съвместни дейности с медиите за популяризиране дейностга на българските
общини - телевизионни предавания, номинации, публикации,
пресконференции, брифинги за проблемите на общините

текущ

3.

Иницииране създаването и подкрепа дейността на Клуб на жените на
изборна длъжност в местната и централна власт

2002-2005 г.

4.

Подготовка и разпространение на консултативни, информационни и
други материали, повишаващи разбирането на гражданите за местното
самоуправление

текущ

5.

Учредяване на награда за изявени дарители в полза на общините

2003 г.

IV.

ПОВИШЕНА КОМПЕТЕНТНОСТ, УМЕНИЯ И КАПАЦИТЕТ НА
ОБЩИНИТЕ ДА ПРЕДОСТАВЯТ КАЧЕСТВЕНИ И ЕФЕКТИВНИ
МЕСТНИ УСЛУГИ

1.
2.

Предоставяне на експертни услуги и консултации
Повишаване квалификацията на общинските съветници и
адмииистрацията

текущ

2.1.

Организиране и провеждане на семинари за обучение по актуални проблеми

Текущ

2.2.
2.3.

Обучаващи семинари по заявка на членовете
Разпространение на положителен опит и практики на български и
чуждестранни местни власти

Текущ
Текущ

2.4.

Организиране на национални срещи на общински представители с еднотипни Текущ
функции

2.5.

Проучване потребностите и създаване на център за обучение на общински
кадри към НСОРБ

3.

Осигуряване на постоянен и актуален информационен обмен за
дейността на общините, НСОРБ и партньорските организации

3.1.

Издаване на Информационен бюлетин два пъти в месеца

Текущ

3.2.

Издаване на експрес-информации и информационни листовки по актуални
проблеми

Текущ

2003-2004г.
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3.3
3.4.
4.
V.
1.

Проучване потребностите и започване издаването на списание "Юбщината и
хората" на тримесечие
Подготовка и издаване на, консултативни материали, наръчници, справочници
и коментарии
Участие в подготовката и актуализирането на планове за регионално
развитие
ИЗПОЛЗВАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА
ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНИТЕ
Проучване опита на местните власти от други страни

2002-2003 г.
Текущ
Текущ

2001-2002 г.

2.

Проучване на интересите на заинтересовани институции за използване на
алтернативни форми за финансиране в страната

3.

Подготовка на предложения за създаване на законови и други условия за
развитие на алтернативни форми за финансираие на общините

VI.

БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ - РАВНОСТОЕН И КОНКУРЕНТЕН
ПАРТНЬОР НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ ОТ ЕВРОПА И СВЕТА

1.

Подготовка на българските местни власти за влиянието на членството на
Р България в ЕС - организиране на семинари, проучвателни пътувания,
разпространяване на текуща информация

Текущ

2.

Създаване на център за разпространение на информация за ЕС, от
интерес за местните власти
Участие на представители на местните власти в структурите по
Европейска интеграция на национално ниво;
Установяване на контакти и включване^ съвместно с асоциации на
местни власти от други страни в лобиране на европейско ниво

2001-2002г.

5.

Проучване и откриване на офис на НСОРБ в Брюксел

2004

6.

Подпомагане дейността на Българската делегация в Конгреса на
местните и регионални власти в Европа към СЕ;
Съдействие и подкрепа на директните връзки между местните власти от
Бьлгария и други странн на двустранна или многостранна основа

Текущ

Активно участие в Европейски и международни организации на местни
власти
Подпомагане на общините за участие в европейски и международни
програми и проекти
УСТОИЧИВО РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ПРОМЕНЯЩАТА СЕ ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА СРЕДА

Текущ

1.

Подготовка и редовно провеждане на заседанията на органите на НСОРБ

Текущ

2.

Осигуряване на собствен офис на организацията

2002/2003г.

3.

Укрепване кадровия капацитет и повишаване квалификацията на
персонала на НСОРБ

Текущ

3.
4.

7.

8.
9.
VII.

2002 г.

2002 - 2003 г.

Текущ
Текущ

Текущ

Текущ
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4.

5.
6.

7.

Създаване на партньорства със сходни НПО, РАО, професионални
организации и медии за съвместна дейност от общ интерес

Текущ

Маркетинг и създаване на търговско дружество към НСОРБ за
ефективно доразвитие на негови уставни задачи
Постепенно формиране на мрежа от регионални координатори, съвместно
с РАО и други заинтересовани партньорски организации

2002/2003.

Финансова устойчивост на организацията чрез разнообразяване на
проекти и донори, подкрепящи стратегическите цели.

2001/2002г.

Текущ

