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ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НСОРБ ПРЕЗ 2006 г.
№

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И

СРОК

ДЕЙНОСТИ

Направление I: Местните власти имат достатъчно правомощия и ресурси за тяхното
изпълнение
СЦ I.1:Принципно нова нормативна уредба, позволяваща на общините да работят в интерес
и с подкрепата на своите граждани
I.1.1.
I.1.2.
I.1.3.
I.1.4.

I.1.5.
I.1.6.
I.1.7.
I.1.8.

I.1.9.
I.1.10.
I.1.11.
I.1.12.

Събиране и обобщаване на предложения и становища от
общините за промяна в нормативната уредба за местното
самоуправление
Подготовка на предложения за законодателни промени, свързани
с разширяването на приходната база на общините.
Организиране на вътрешни дискусионни форуми за изработване
на проекти на нов ЗМСМА и на Закон за местните финанси и др.
и активна работа по тях с централната власт
Обсъждане и предлагане на промени в ЗМИ, ЗДС, ЗМДТ, ЗОС,
ЗОД и др. закони (в съответствие с потребностите)

текущ
август
януари/
септември

март/съгл.
График за
взаимодействие
с МС
Подготовка и провеждане на Ден на диалога между централната
април/
законодателна и местната власт (два пъти годишно)
септември
Подготовка и подписване на споразумение за взаимодействие
съгл. с НС
между НС и НСОРБ
Участие на представители на НСОРБ в заседания на комисиите на
текущ
Народното събрание
Провеждане на периодични срещи с министър-председателя; съгл. график за
министри и ръководители на ведомства, пряко работещи с взаимодействие
общините за обсъждане изпълнение на Споразумението между
с МС
НСОРБ и МС и други актуални проблеми на местното
самоуправление
Внасяне на промени в актове на Министерския съвет и отделните януари - март
ведомства за включване представители на НСОРБ, в
нормотворческия процес
Експертно осигуряване на дейността на представителите на
текущ
НСОРБ в съвети, комитети, контактни и работни групи с
централни ведомства и осигуряване на редовен отчет
Отстояване на общинските интереси при подготовката на
Първа
Националния план за развитие и оперативните програми
пол.2006г.
Провеждане на среща на УС с областни управители за
януариподобряване на взаимодействието.
февруари

За отбелязаните дейности със: * - ще се търси финансиране; ** - ще бъдат заплатени от заявителя
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СРОК
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СЦ I.2: Общините разполагат с необходимите финансови ресурси за реализация на своите
правомощия
I.2.1.
I.2.2.
I.2.3.
I.2.4.
I.2.5.
I.2.6.
I.2.7.
I.2.8.
I.2.9.

I.2.10.
I.2.11.
I.2.12.
I.2.13.
I.2.14.
I.2.15.
I.2.16.
I.2.17.
I.2.18.
I.2.19.

Лобиране за промяна в Конституцията на Република България за
текущ (до
предоставяне право на общините да определят размера на
приемане на
местните данъци, както и вида на местните такси
промените)
Дискусионни форуми за изготвяне на позиция за развитие
януари процеса на финансова децентрализация за периода 2006февруари
2008(2009)
Форум “Финансовата децентрализация – заплаха или шанс за
януарималките общини” (ПК за работа с малките общини)
март
Изготвяне и приемане на Програма за финансова
февруари –
децентрализация за периода 2006-2008(2009).(съвместно с МС)
март
Подготовка и изпращане на консултативна разработка по
януари
съставянето и приемането на общинските бюджети за 2006г.
Анализ на изпълнението на общинските бюджети за 2005 г. и на
март-април
плана за 2006г.
Своевременно предоставяне в НСОРБ от общините на: план и
март-април
отчет на бюджета, справка за просрочени задължения,
текущ
актуализация на Интернет финансовата база данни
Подготовка на предложения за промени в разделение на Съгл.срокове на
дейностите и размера на стандартите за численост на персонала и
бюджетна
издръжка на делегираните държавни дейности за 2007г.
процедура
Предложения за определяне на общия размер на целевата
до м. май
субсидия за капиталови разходи за общините и критерии за
разпределение по общини на общата изравнителна субсидия и
целевите субсидии за капиталови разходи
Провеждане на Национална среща на финансистите от общините,
Април-юни
предхождана от регионални форуми
Съвместни действия с МФ и Сметна палата за подобряване
текущ
финансовото управление и дисциплина в общините
Подбор и разпространение на добри практики в областта на
текущ
финансовото управление и на анти-корупционни мерки
Подготовка на анализи и предложения за водене на Съгл.срокове на
консултациите с МФ по чл.37 от ЗОБ
бюдж.
процедура
Провеждане на Четвърта годишна среща на местните власти
октомври
Провеждане на семинари “Ефективни връзки с медиите”
По заявка
Организиране на семинари за журналисти за повишаване тяхното
Февруариразбиране за проблемите на общините (съвместно с ПроМедия)
юни
Поддържане на база данни с нормативни актове на общинските
текущ
съвети в Интернет страницата на НСОРБ
Разпространение на добри управленски практики и съдействие за
Априлтяхното прилагане (съвместно със СЕ)
октомври
Съвместни форуми на общински съвети или техни комисии по
по заявка
въпроси от взаимен интерес (съвместно с НАДПОС)

Направление II: Стабилен общински капацитет, адекватен на промените в средата и
гарантиращ качествени и ефективни услуги за гражданите
За отбелязаните дейности със: * - ще се търси финансиране; ** - ще бъдат заплатени от заявителя
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ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И

СРОК

ДЕЙНОСТИ

СЦ II.1: Изграден капацитет на общините за предоставяне на качествени и ефективни
услуги за гражданите
Подготовка на обучителна програма
януари
Организиране и провеждане на обучения:
съгласно
програма за
по приоритетни теми - общински бюджет; администриране
обучение
на местни данъци и такси, определяне на местни такси и цени
на услуги; подготовка и управление на проекти; електронно
управление
при потребност или заявка**
Разработване на обучителен модул за дистанционно обучение на
съгласно
II.1.3.
общински служители по администриране на местните данъци (по
графика на
проект на програма Леонардо да Винчи на ЕК)
проекта
Обучение за българските местни власти с Института за обучение
февруари
II.1.4.
към АДФ
Съдействие на Програма ИМС на ААМР за разширяване
текущ
II.1.5.*
дейността на мобилните консултантски екипи
Организиране на 2 обучения на ромски експерти по европейска Съгл. график на
II.1.6.
интеграция и усвояване на европейските фондове (съвместно с
проекта
фондация Амалипе)
Организиране на обучение в рамките на проект “Превенция на
съгласно
II.1.7.*
ХИВ-СПИН”
договора
Организиране на Конференция по въпросите на общественото
16 април
II.1.8.
здравеопазване, в рамките на Консорциум за обществено здраве,
(с фин. подкрепа на ЕК)
Повишаване на езиковите познания и компетенции на
текущ
II.1.9.*
общинските представители
Провеждане на обучение на общини от Югозападна България Съгл. графика
II.1.10.*
(съвм. с Институт за публична администрация, Гърция)
на проекта
Предоставяне на юридически, икономически, финансови (вкл и
II.1.11.
по ползване на Структурните фондове на ЕС) и други видове
текущ
консултации по заявка на общините;
Разширяване и активизиране дейността на мрежи от общински
Текущ
II.1.12.
експерти: по европейска интеграция, финанси и ТСУ (главни
март
архитекти) и създаване на регионална мрежа от общински
Април-май
съветници и експерти по местната нормативна уредба
Изготвяне и разпространение на примерни нормативни актове на
текущ
IІ.1.12.**
ОбС и консултативни разработки
Организиране на обучение за общински експерти и екипа по
юни
II.1.13.*
структурни фондове (Съвместно с МДААР, МТСП и др.)
по график
Подготовка и издаване на практическо ръководство за
април
II.1.14.
кандидатстване по Структурните фондове на ЕС
Иницииране създаването на публично-частен фонд за изграждане
септември
II.1.15.
на общинска инфраструктура
Подготовка и издаване на наръчници и справочници по актуални
текущ
II.1.16.*
проблеми
на
общинското
развитие
(в
зависимост
от
За отбелязаните дейности със: * - ще се търси финансиране; ** - ще бъдат заплатени от заявителя
потребностите на общините)
Подготовка и разпространение на:
II.1.17.
II.1.1.
II.1.2.*
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II.1.18.*
II.1.19.

II.1.20.
II.1.21.*
II.1.22.

- Информационен бюлетин
- Информационен лист на УС
- Експрес информация за важни прояви
Организиране
на
VІІ
конференция
Електронно
правителство/ел.област/електронна община (съвм. с IDG)
Издаване и разпространение на наръчник за социално оценяване
по проект “Институционализиране на социалните оценки като
инструмент на доброто управление на общинско ниво”
(съвместен проект с UNDESA)
Разширяване участието на общински представители в дейностите
по проект “Международна общинска мрежа” (ІCNW)
Мултиплициране на добри практики по ПЧП и партньорство на
местно ниво
Подготовка на проект за институционално развитие на БОАМСП
и координиране на дейността и с АМСП

два пъти
месечно
текущ
февруари
март

текущ
текущ
юни - юли

Направление III :Българските общини - равностоен и конкурентен партньор на местните
власти от Европа и света
СЦ III.1: Интересите на местните власти в България са представени и защитени на
европейско ниво
Представителство на българските общини пред институциите на Първа пол 2006
ЕС
Редовно участие на българската делегация от наблюдатели в
На всеки три
III.1.2.
Комитета на регионите на ЕС, неформално участие във
месеца
формиране на позиции на КоР и редовна отчетност за взети
решения
Обновяване състава на българската делегация в КМРВЕ на СЕ,
февр.-март;
III.1.3.
активно включване в работата на КМРВЕ и редовна отчетност за
съгл. график
взети решения
Експертно и логистично осигуряване участието на българските съгл. График на
III.1.4.
наблюдатели в Комитета на регионите на ЕС (пленарни сесии) и
КМРВЕ и КР
на българската делегация в КМРВЕ в заседанията на Постоянните
комисии и 13-тата Пленарна сесия на Конгреса (30 май- 1 юни
2006 г.).
Осигуряване участието на представители на НСОРБ в
III.1.5.
заседанията на Съвета на Европейските общини и региони
(СЕОР)
Май
- ОС на СЕОР (Австрия)
Септември
- Среща на Изп. Директори на АМВ от СЕОР (България)
Активизиране на съвместните дейности с асоциациите на
текущ
III.1.6.
За отбелязаните
дейностивласти
със: * -от
щедругите
се търсистрани
финансиране; ** - ще бъдат заплатени от заявителя
местните
Участие в Мрежата на Национални асоциации на местни власти в
текущ
III.1.7.
Югоизточна Европа – НАЛАС.
Издаване и разпространение на информационен бюлетин на
октомври
III.1.8.
английски език
III.1.1.*

СЦ III.2: Българските общини са равностойни партньори на местните власти от Европа и
света

- 41 -

27. 01. 2006 г., София

№

ОС (2006) 1/5

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И

СРОК

ДЕЙНОСТИ

III.2.1.*
III.2.2.*
III.2.3.
III.2.4.*
III.2.5.*

III.2.6.*
III.2.7.
III.2.8.*

Участие в проект за устойчиво териториално развитие на
районите по поречието на река Дунав
Организиране на проучвателни пътувания в страни от ЕС и ЮИЕ
(със съдействие на партньорски организации) с включване на
народни представители, зам. министри и др.
Продължаване дейността на НСОРБ като секретариат на
програмата по побратимяване на ЕС
Участие с VNG в проект за активизиране на побратимяването
между български и холандски общини.
Активна дейност на Съвета по европейска интеграция към
НСОРБ по:
- Оценка на нуждите на мрежата от експерти от материали и
разработки;
- Разработване на методически пособия за подпомагане дейността
на общинските структури по евро-интеграция
Извършване на преглед и оценка на произтичащите за общините
ангажименти
Поддържане на рубриката “Европейска интеграция” в Интернет
страницата на НСОРБ
Подготовка и разпространение на помагала за практическа работа
на общините по прилагане на европейски директиви в основни
сфери на дейност

текущ
текущ
текущ
По график
март
септември

текущ
текущ
текущ

Направление IV: Устойчиво развитие на НСОРБ, изпреварващо потребностите на местното
самоуправление
СЦ IV.1. Количествено и качествено разширяване на организационния капацитет на
НСОРБ
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.1.3.

IV.1.4.
IV.1.5.

Приемане на Стратегически план на НСОРБ (2006-2013г.)
Подготовка на бизнес план за развитие на организацията, съгл.
Стратегията за финансова устойчивост
Подготовка и провеждане заседания на:
Общо събрание;
Управителен и Контролен съвет;
Постоянните комисии
Подготовка на промени в устава на НСОРБ от работната група
Подготовка на отбелязването десетгодишнината на НСОРБ

януари
I-ва половина
на 2006г.
По график

октомври
Юни септември
текущ

Изпълнение на групов план за действие на УС на НСОРБ и
ръководните органи на РАО
Работни срещи с изпълнителните директори на РАО и други по съгл. график
IV.1.7.
За отбелязаните
дейности със: *организации
- ще се търси финансиране;
** - щекоординиране
бъдат заплатени от
партньорски
за оперативно
назаявителя
дейностите
Развитие на партньорството с банкови институции, БИБА, Съюза
текущ
IV.1.8.
на работодателите, Стопанска камара, БТПП и други организации
на бизнеса
Организиране
участие на персонала в различен тип
текущ
IV.1.9.
квалификационни обучения.
IV.1.6.
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СЦ ІV.2. Осигуряване на финансова устойчивост на НСОРБ

IV.2.2.

Стартиране на дейността на Центъра за обучение на общински
кадри:
-Подготовка на проект за финансиране на дейностите;
- Извършване на ремонтни дейности;
-Подготовка и изпълнение на програма за обучение;
Стартиране дейността на “НСОРБ- Актив”

IV.2.3.*

Осигуряване на собствена офис-сграда на НСОРБ

IV.2.4.

Организиране на обществени поръчки за закупуване на едро на
стоки, необходими за дейността на общините по заявка
Подготовка на маркетингова стратегия и тарифи за привличане
на дарители и рекламодатели за изданията и форумите на НСОРБ

IV.2.1.

IV.2.5.

Април
Среда 2006г.
След юни
Първа пол.
2006г.
до юни
От февруари до
октомври
Февруари/май

За отбелязаните дейности със: * - ще се търси финансиране; ** - ще бъдат заплатени от заявителя
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