ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НСОРБ ПРЕЗ 2005 г.
Приета от Общото събрание на НСОРБ на 21 април 2005 г.
№

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ЗАДАЧИ

МЕСЕЦ

Приоритетна област I. Устойчиво и полезно партньорство между местната и централната власт
Дейност 1. Подготовка на становища, предложения и на собствени проекти на нормативни актове
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

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.
Подготовка и приемане от Общото събрание на законодателна програма на
НСОРБ за периода 2005 – 2007 г.
Организиране на вътрешни дискусионни форуми за изработване на концепции и
обсъждане на проекти на нови закони – ЗМСМА, ЗМДТ, Закон за местните
финанси и др.
Изготвяне на становища и оценки на важни законопроекти за местното
самоуправление

текущ
август
март-април
септември
текущ

Дейност 2. Лобиране за промяна на законодателството
2.1.
2.2.
2.3.*
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

Организиране на кампания за приемане на промени в Конституцията, свързани с
предоставяне на данъчни правомощия на местните власти
Подготовка и разпространение на общинско послание към предизборните
платформи на всички политически сили

априлоктомври
март-април

Проучване нагласите на новоизбраните народни представители за
взаимодействие с местните власти (Съвместно с ИМС на ААМР)
Организиране на информационна кампания за новоизбраните народни
представители
Подготовка и провеждане на Ден на диалога между централната законодателна
и местната власт
Подготовка и подписване на споразумение с НС за участие на общините в
законодателния процес
Срещи с новоизбраните ръководства на парламентарни групи
Участие на представители на НСОРБ в заседания на комисиите на Народното
събрание
Дискусионни форуми с парламентарните групи, парламентарни комисии, НПО,
профсъюзи и медии по “горещи” теми
Организиране на срещи с Президента на РБ по актуални въпроси

II половина
на 2005г.
II половина
на 2005г.
септемвриоктомври
ноемвридекември
след юли
текущ
текущ
текущ

Дейност 3. Диалог с централната изпълнителна власт
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Обсъждане на актуални проблеми на местното самоуправление с министърпредседателя; министри и ръководители на ведомства, пряко работещи с
общините
Подписване на споразумение за сътрудничество с новото правителство
Подготовка и изпращане на информационни материали до новите ръководства
на министерствата и областните управители
Организиране на срещи на контактните групи на НСОРБ с новите ръководства на
министерствата и ведомствата
Експертно осигуряване на дейността на представителите на НСОРБ в съвети,
комитети, контактни и работни групи с централни ведомства
Системен отчет на представителите на НСОРБ в съвети, комитети, контактни и
работни групи за отстояваните позиции и постигнатите резултати

текущ
декември
септемвриоктомври
октомвридекември
текущ
текущ

Дейност 4. Подкрепа за развитието на финансовата децентрализация
4.1.

Подготовка и изпращане на консултативна разработка по съставянето и
приемането на общинските бюджети за 2005

януари

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

№

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ЗАДАЧИ

МЕСЕЦ

4.2.

Своевременно предоставяне в НСОРБ от общините на: план и отчет на бюджета,
справка за просрочени задължения, актуализация на Интернет финансовата
база данни

текущ

4.3.

Подготовка на предложения за промени в обхвата и размера на стандартите за
издръжка на делегираните държавни дейности за 2006 г.

4.4.*

Проучване предпочитанията на гражданите за предоставяните местни услуги и
разработване и тестване на стандарти за общински услуги
Предложения за определяне на общия размер на целевата субсидия за
капиталови разходи за общините
Провеждане на Национална среща на финансистите от общините
Съвместни действия с МФ и Сметна палата за подобряване финансовата
дисциплина в общините
Разработване съвместно с МОН на обща рамка за децентрализация в
управлението и финансирането на предучилищното, основното и средното
образование (Съвместно с ИМС)
Анализ на изпълнението на общинските бюджети за 2004 г. и на плана за 2005г.
Подготовка на доклад за развитието на процеса на финансова децентрализация
през 2004 г. (съвместно с ИМС)
Оценка на структурния дефицит в местните дейности през 2005 г. и подготовка
на предложения за мерки за преодоляването му
Подбор и разпространение на добри практики в областта на финансовото
управление
Подготовка на анализи и предложения за водене на консултациите с МФ по чл.37
от ЗОБ

съгласно
сроковете на
бюджетната
процедура
юли - ноември

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.

до м. май
май
текущ
април - май
март-април
март
април
текущ
съгласно
сроковете на
бюджетната
процедура

Приоритетна област II. Широка обществена подкрепа на местната демокрация
Дейност 5. Повишаване прозрачността и разширяване гражданското участие в местното
самоуправление
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.*
5.5.
5.6.

Отбелязване на Деня на българската община (по общини)
Подкрепа за дейността на младежки общински съвети, разпространение на
положителни практики
Провеждане на Трета годишна среща на местните власти
Подбор, разпространение и подпомагане внедряването на добри антикорупционни практики
Провеждане на международна конференция “Превенцията на корупцията на
местно ниво – конфликт на интереси и етичен кодекс” съвместно със СЕ
Поддържане на дискусионни форуми “За и против децентрализацията“ и
“Променяща се община” в Интернет-страницата на НСОРБ

октомври
текущ
октомври
текущ
октомври
след м. юни

Дейност 6. Съвместни дейности с националните и регионални медии за популяризиране дейността на
българските общини
6.1.
6.2.**
6.3.*
6.4.
6.5.

Разпространение на добри практики за работа с медиите и иницииране
прилагането им в други общини (съвместно с АСКО).
Провеждане на семинари “Ефективни връзки с медиите”
Организиране на семинари за журналисти за повишаване тяхното разбиране за
проблемите на общините (съвместно с ПроМедия)
Стартиране и подкрепа на емисията “Българска община” съвместно с БТА
Организиране на среща на УС на НСОРБ с ръководителите на национални
медии

текущ
април септември
февруари
юни
март
март-май

За отбелязаните дейности със: * - ще се търси финансиране; ** - ще бъдат заплатени от заявителя;
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Приоритетна област III. Подобряване компетентността, уменията и капацитета на общините за
предоставяне на ефективни и качествени услуги
Дейност 7.: Предоставяне на експертни услуги и консултации
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.

Предоставяне на юридически, икономически, финансови и други видове
консултации по заявка на общините, и по-конкретно в следните сфери:
Общинска собственост
Структура и численост на общинските администрации
Прилагане на единен класификатор на длъжности и наредбата за
конкурси;
Подготовка на общински бюджети
Прозрачност и взаимодействие с граждани и медии
Изготвяне на общински планове за развитие
Други
Изграждане и развитие на мрежи от общински експерти в различни сфери на
дейност
Създаване в Интернет страницата на НСОРБ рубрика “Консултирахме за вас”
Изграждане на собствен капацитет и предоставяне на консултации за подготовка
на общински проекти за кандидатстване по програми

текущ

текущ
май-юни
II половина
2005

Дейност 8. Провеждане на обучителни семинари, квалификационни курсове и дискусионни форуми
8.1.**

8.2.*

8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7
8.8
8.9

8.10
8.11

Организиране и провеждане на обучения:
по приоритетни теми - общински бюджет; местни такси и цени на услуги;
подготовка и управление на проекти; електронно управление
при потребност или заявка**
Организиране на дискусионни форуми на специалисти от общините с еднотипни
функции:
- главните архитекти - Конференция “Архитектите в Управлението (съвместно
със САБ)
Разработване на обучителен модул за дистанционно обучение на общински
служители по администриране на местните данъци по проект Леонардо да Винчи
на ЕК
Дистанционно обучение на общински еко-експерти, съвместно с италиански
партньори
ТОТ по прилагане на добри практики по проект на Съвета на Европа
Съдействие на мобилни консултантски екипи за преодоляване на конфликти и
подобряване дейността на местната администрация (Съвм. с ИМС)
Организиране на обучение в рамките на проект “Превенция на ХИВ-СПИН”
Обучения на общински служители по социални оценки по проект
“Институционализиране на социалните оценки като инструмент на доброто
управление на общинско ниво” по линия на UNDESA (четири обучения)
Семинари за представители на местните власти, НПО, училищни ръководства,
настоятелства, областни управи, представители на Регионални инспекторати по
образование, МОН и др. по проект “Повишаване обхвата на децата в
задължителното основно образование”
Обучение на участници от пилотните общини по проект “Местната общност в
подкрепа на обществения ред и сигурност” , финансиран от “Отворено общество”
Организиране на Конференция по въпросите на общественото здравеопазване, в
рамките на Консорциум за обществено здраве

съгласно
годишната
програма
октомври
11-12 март
съгласно
графика на
проекта
текущ
май
текущ
съгласно
договора
май-юни
до края на м.
май
до края на
м.април
септември

Дейност 9. Съдействие за подобряване на местното законодателство и повишаване компетентността
на общинските съветници
9.1.
9.2.*
9.3.*
9.4.
9.5.**

Поддържане на база данни с нормативни актове на общинските съвети в
Интернет страницата на НСОРБ
Подготовка и осигуряване на Интернет достъп до “Справочник за общинските
съвети – мандат 2003 – 2007 г.”
Провеждане на дискусионен форум за общински съветници, съвместно с
партньорски организации
Разпространение на добри практики и съдействие за тяхното прилагане
Съвместни форуми на общински съвети или техни комисии по въпроси от
взаимен интерес

след април
март-юни
октомври
текущ
по заявка

За отбелязаните дейности със: * - ще се търси финансиране; ** - ще бъдат заплатени от заявителя;
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9.6.
9.7.

Изготвяне и разпространение на примерни нормативни актове и консултативни
разработки
Създаване на регионална мрежа от общински съветници и експерти по
местната нормативна уредба

януари
текущо
април-май

Дейност 10. Осигуряване на постоянен и актуален информационен обмен и разпространение на добри
практики
10.1.*
10.2.

10.3.
10.4.
10.5.*
10.6.
10.7.**
10.8.
10.9.
10.10.
10.11.
10.12.

Подготовка и издаване на наръчници и справочници по текущи проблеми на
общинското развитие (в зависимост от потребностите на общините)
Подготовка и разпространение на следните издания на НСОРБ:
- Информационен бюлетин
- Информационен лист на УС
- Експрес информация за важни прояви
Издаване и разпространение на информационен бюлетин на английски език
Разработване, поддържане и актуализиране на нова модулен тип структура на
Интернет-страницата на НСОРБ
Изграждане на IT комуникационна система на НСОРБ с членовете – проект и
стартиране
Разширяване и поддържане на библиотечния фонд на НСОРБ
Подготовка и издаване на презентационни материали на малки общини.
Разпространение на информационни материали за използване на алтернативни
източници за финансиране
Издаване
и разпространение до всички общини на Наръчник по проект
“Укрепване на местната демокрация и развитие на местните общности”
Създаване на специална секция в Интернет страницата на НСОРБ по проект
“Укрепване на местната демокрация и развитие на местните общности”
Разработване и разпространение до всички общини на практически наръчник
“Как да привлечем и задържим децата в училище?” по проект “Повишаване
обхвата на децата в задължителното основно образование”
Разработване и разпространение до всички общини на практически наръчник за
социално оценяване по проект “Институционализиране на социалните оценки
като инструмент на доброто управление на общинско ниво” по линия на UNDESA

текущ
два пъти
месечно
текущ
октомври
април-май
май-юли
текущ
текущ
текущ
октомвриноември
октомвриноември
до края на
м.юни
края на
м.септември

Дейност 11. Насърчаване на инвестиции в българските общини
11.1.*
11.2.
11.3.**
11.4.
11.5.
11.6.

Участие в Общото събрание и в изложението на Асамблеята на департаментите
на Франция
Развитие на партньорството с БИБА, Съюза на работодателите, Стопанска
камара, БТПП и други организации на бизнеса
Организиране участието на български общини в изложения на местни власти в
други страни
Приемане на устав и програма на БОАМСП
Подготовка на проекти от БОАМСП и координиране на дейността и с АМСП
Иницииране създаването на публично-частен фонд за изграждане на общинска
инфраструктура

април
текущ
текущ
април
текущ
до края на
2005г.

Дейност 12. Подготовка на българските общини за присъединяване към ЕС
12.1.*
12.2.*

Извършване на преглед и оценка на произтичащите за общините ангажименти
Стартиране дейността на офис на НСОРБ в Брюксел

12.3.*

Стартиране дейността на Съвет по европейска интеграция към НСОРБ за обща
координация на дейността в пред-присъединителния период
Осигуряване участието на представителите на НСОРБ в заседанията на
Смесения консултативен комитет (СКК) с Комитета на регионите на ЕС в
България.
Експертно и логистично осигуряване участието на българската делегация в
КМРВЕ в заседанията на Постоянните комисии и 12-тата Пленарна сесия на
Конгреса (31 май-2 юни 2005 г.)
Осигуряване периодична отчетност на представителите на НСОРБ в КМРВЕ на
Съвета на Европа и в СКК с Комитета на регионите на ЕС пред управителните
органи на Сдружението
Подготовка и разпространение на помагала за практическа работа на общините
по прилагане на европейски директиви в основни сфери на дейност

12.4.*
12.5.
12.6.
12.7.*

2005
I половина на
2005
януари-март
април
март ноември
текущ
текущ

За отбелязаните дейности със: * - ще се търси финансиране; ** - ще бъдат заплатени от заявителя;
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12.8.*

12.9.
12.10.*
12.11.*
12.12.
12.13.*
12.14
12.16

Организиране на обучение за общински експерти и екипа по:
европейско законодателство;
европейски стандарти;
структурни фондове.
Поддържане и разширяване на рубриката “Европейска интеграция” в Интернет
страницата на НСОРБ
Осигуряване участието на представители на НСОРБ в заседанията на Съвета на
Европейските общини и региони (СЕОР)
Разработване на методически пособия за изграждане на общински структури по
евро-интеграция
Проучване на потребностите на мрежата от експерти от материали и разработки
по процеса на Евро-интеграция
Организиране на проучвателни пътувания в страни от ЕС (със съдействие на
партньорски организации)
Организиране на конференция и издаване на наръчник “Общините и
структурните фондове – опитът на британските общини” в рамките на проект,
финансиран от Британското външно министерство
Организиране на обучение “Местните власти и ЕС: разпределение на
отговорностите и финансови трансфери” с представители от Института за
обучение на местни власти към Асамблеята на департаментите на Франция

I половина на
2005
текущ
по график
март
януари 2005
февруари
текущ
март-април
април

Дейност 13. Сътрудничество с местните власти и техните асоциации от други страни
13.1.
13.2.
13.3.*
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.*
13.8.
13.9.

Подписване и изпълнение на Споразумение за сътрудничество с Конгреса на
Руските местни власти
Активизиране на съвместните дейности с асоциациите на местните власти от
другите страни
Осигуряване участието на представители на НСОРБ във форуми на сродни
асоциации
Участие в Мрежата на Национални асоциации на местни власти в Югоизточна
Европа – НАЛАС и включване в дейностите за 2005г.
Провеждане на Среща на работната група на изборни представители от
Югоизточна Европа към Съвета на Европа и среща на координаторите на
НАЛАС
Информационно и организационно осигуряване участието на представители на
НСОРБ в съвместни инициативи на региона в рамките на Пакта за стабилност за
ЮИЕ
Организиране на съвместни срещи на местни власти от региона - двустранни или
многостранни
Продължаване дейността на НСОРБ като секретариат на програмата по
побратимяване на ЕС
Провеждане на работни срещи и Балканска конференция по проект “Укрепване
на местната демокрация и развитие на местните общности”

март-април
текущ
текущ
текущ
17-19
февруари
текущ
по
договореност
текущ
априлоктомври

Приоритетна област IV. Устойчиво развитие на НСОРБ
Дейност 14. Организационна устойчивост
14.1.
14.2.
14.3.

14.4.
14.5.*
14.6.
14.7.
14.8.

Подготовка на промени в устава на НСОРБ от работната група (избрана от ОС)
Подготовка на Стратегически план на НСОРБ (2006 – 2011)
Подготовка и провеждане заседания на:
Общото събрание;
Управителен и Контролен съвет;
Постоянните комисии
Изпълнение на групов план за действие на УС на НСОРБ и ръководните органи
на РАО
Работни срещи с изпълнителните директори на РАО и други партньорски
организации за оперативно координиране на дейностите
Съгласуване на програми и дейности с партньорски организации
Доизграждане капацитета на персонала.
Утвърждаване статут за ежегодни награди на НСОРБ

декември
ноември
текущ

текущ
по съгл.
график
текущ
текущ
юли

За отбелязаните дейности със: * - ще се търси финансиране; ** - ще бъдат заплатени от заявителя;
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Дейност 15. Финансова устойчивост на НСОРБ
15.1.

Създаване на стопанско звено към НСОРБ и стартиране на дейността му

15.2.

Подготовка на статут и вътрешни нормативни документи за създаване и
функциониране на Центъра за обучение на общински кадри

15.3.

Осигуряване на собствена офис-сграда на НСОРБ

15.4.*

Проучване, изработване на концепция на “Общински ежедневник”

15.5.

Организиране на обществени поръчки за закупуване на едро на стоки,
необходими за дейността на общините
Привличане на дарители и рекламодатели за изданията и форумите на НСОРБ
Разработване на вътрешни правила за предоставяне на платени услуги (от УС)
Създаване на звено за разработване на проекти на НСОРБ и БОАМСП

15.6.
15.7.
15.8.

април октомври
след
предоставяне
център на
НСОРБ
първа
пол.2005
II половина на
2005
февруариоктомври
текущ
март-юли
след юни

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