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НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
София 1111, ул. “Голаш” 23, тел./факс: (02) 943 44 67, 943 44 31, e-mail: namrb@namrb.org,
web site: www.namrb.org

ПРАВИЛА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ОТ
НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В изпълнение на законовите и уставни цели за защита на общите интереси на
общините, и за подкрепа и развитие на местното самоуправление, Сдружението:
- Представлява общините пред държавните органи;
- Разработва предложения за промяна и усъвършенстване на правната уредба на
местното самоуправление;
- Подготвя и отстоява становища по нормативната уредба за дейността на
общините, включително и по проектобюджета на страната в частта му за
общините;
- Представлява и отстоява интересите на българските общини чрез участието си в
международни организации.
Представителите на Сдружението в различни органи отстояват активно общата позиция
на общините.

1. Видове документи по представителство на общинските интереси
1.1. Декларации, послания, обръщения, манифести и др.
Документи от този тип се изготвят в изпълнение на основни политики на Сдружението
по важни за дейността на местните власти въпроси и се приемат от Общото събрание
или от Управителния съвет. Съответният документ се изпраща до органа или
институцията, към които е насочен, по ред, определен в решението за утвърждаването
му, както и се разпространява чрез средствата за масова информация.
1.2. Двустранен протокол от консултации с централната власт
Използват се при предвидени по закон консултации с централната власт (в т.ч. и за
ежегодните консултации с министъра на финансите по проекта на държавния бюджет),
както и при ангажименти, произтичащи от Споразумения за сътрудничество.
1.3. Позиция по нормативен акт или управленско решение.
Позицията отразява принципното отношение на Сдружението по определен проект на
акт – приема, отхвърля, приема при условие за съществени изменения, и се утвърждава
от Общото събрание или от Управителния съвет на НСОРБ.
1.4. Предложения за промени в нормативната уредба
Подготвят се в съответствие със законодателната програма на НСОРБ и представляват
своеобразен принос в развитието на законодателството. Такъв вид документи са
проекти на нормативни актове / или промени в съществуващи такива, изработени по
инициатива на общините.
1.5. Становище по нормативен акт или управленско решение.
Състои се от две части:
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принципна позиция по съответния проект на акт;
конкретни предложения за изменения, допълнения или отпадане на определени
негови регламенти, както и мотивите за това. Становището се приема от
Управителния съвет на НСОРБ, като са допустими изключения при
обстоятелства, посочени в т.т. 3.8 и 3.9.

1.6. Обща рамка
Общата рамка по проект на акт на централната власт се използва при участие в
преговорен процес или в дейността на междуведомствен управителен орган или
работна група, като съдържа набор от принципни и основни параметри, които трябва да
се отстояват от представителите на Сдружението. Тя може да съдържа също и указания
за действия, които следва да се предприемат при незачитане на предложенията – напр.
напускане на заседание, неподписване на протокол или подписване с особено мнение и
др. Общата рамка по проекти на закони се утвърждават от Общото събрание или от
Управителния съвет, а по подзаконови актове – и от изпълнителния директор.
1.7. Документите се публикуват на интернет страницата на Сдружението, за което се
уведомяват всички общини.

2. Видове органи и структури на представителство
2.1. Според типа представителство на Сдружението органите са:
- С паритетно представителство между общините и централната власт. От
основните, постоянно действащи органи, такъв практически е само Съветът по
децентрализация. На основание Споразумения за взаимодействие между НСОРБ
и някои министерства или други организации, по изпълнението им се създават
също съвместни органи на паритетен принцип. Тук от особено значение е
всички предствители на Сдружението при дискусиите и гласуването да се
придържат към предварително утвърдената обща рамка по отделните въпроси на
заседанията. При определянето на представителите на Сдружението се прилагат
основните
ни
принципи
на
представителност
–
равнопоставено
представителство на групите общини по размер, по географски и политически
признак.
- С непаритетно представителство. В повечето от случаите представител на
Сдружението е само един член на междуведомствения орган. Това налага
активна работа на съответния представител за формиране на партньорства с
други членове на органа, с цел подкрепа на позицията ни. Подходящо е, при
приемане на вътрешните правила за работа на органа, при възможност да се
отстоява залагането на принципа на консенсус при взимането на решения.
2.2. Според спецификата на функциите им органите са:
- Управителни органи – те реализират текущо управление на определени ресорни
политики на национално ниво. В общия случай тези органи са законово
определени.
- Консултативни органи – имат координационни и консултативни функиции по
определяне политики и решения на определен орган на централната власт.
- Надзорни органи – това са комитети по наблюдение към оперативните програми,
програмите за ТГС, надзорни съвети и настоятелства към национални фондове,
фондации и др. При осъществяването на надзорните функции могат да се
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-

-

прилагат важни корекционни функции по отношения актове и практики на
управляващия орган.
Работни групи – в общия случай се създават със заповед на министър. Според
предназначението си могат да бъдат с постоянен характер – по координация на
определени ресорни политки към някое министерство; или временни – с цел
разработване проект на нормативен или управленски акт.
Представителство в европейски и международни организации на местните
власти. Такива структури са: Комитетът на регионите (КР) към Европейски
съюз; Конгресът на местните и регионални власти (КМРВЕ) към Съвета на
Европа; Съветът на европейските общини и региони (СЕОР); Световният съюз
на местните власти; Мрежата на асоциациите на местните власти в Югоизточна
Европа (НАЛАС) и др. Броят и критериите за избора на представителите в тези
органи се определят съгласно техните устави, при задължително спазване
изискванията за равнопоставеност по отношение географско, политическо и
полово представителство.

2.3. Представителите във всеки от посочените в т. 2.1 и 2.2 органи и структури се
определят от Управителния съвет на Сдружението и по принцип са изборни лица от
местната власт. Само представителите в Работните групи от т.2.2 се определят от
Изпълнителния директор и по принцип са експерти от общинските администрации или
от екипа на Сдружението.
2.4. Излъчването на представители се извършва чрез открита процедура за номинации
сред общините, постоянните комисии и експертните мрежи, при спазване на основните
принципи за представителство на Сдружението.

3. Процедури за изготвяне на документите
3.1. Документите по т.т. 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5 се изготвят задължително след проучване
мнението на всички общини по съответния въпрос.
3.2. Проучването се извършва чрез анкетна форма по утвърден образец.
3.3. Инициативите по т.1.4 се разработват и обсъждат на различни форуми на НСОРБ
(национални срещи, заседания на постоянни комисии, експертни мрежи), а също могат
да се формират на база предложения на професионални сдружения на общински
представители, регионални асоциации на общините и партньорски организации.
3.4. Документите по т.1.1 се приемат по инициатива на Общото събрание и/или
Управителния съвет.
3.5. В случаите, когато промените в проекта на нормативен или управленски акт се
отнасят до ясно определена част от общините, проучването се извършва само сред тези
общини.
3.6. Проектът на съответния документ на Сдружението се основава на резултатите от
проучването. При разнопосочни предложения, проектът се внася за обсъждане в УС
задължително със съответния анализ на различията.
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3.7. Процедурата по одобряване на проектодокумента от Управителния съвет се
осъществява съгласно приетите Вътрешни правила за комуникация и съгласуване на
позициите между членовете на Управителния съвет.
3.8. При важни за общините промени на нормативни актове и липса на технологично
време, проектът на становище се съгласува в оперативен порядък с ръководството на
Управителния съвет и се внася за последващо утвърждаване на следващо му заседание.
3.9. При проекти на нормативни актове с по-ограничено значение за общините и липса
на технологично време, проектите на документи по т.т. 1.3, 1.5 и 1.6 се консултират с
членовете на постоянните комисии и експертните мрежи и се подписват от
изпълнителния директор. За изработения документ своевременно се информират
общините и Управителния съвет.

4. Отстояване на приетите по съответния ред документи
4.1. Определеният представител в съответния орган декларира, че е запознат с
изискванията към дейността му и се ангажира да ги изпълнява (по утвърден образец на
декларация). При определяне на представител от общинска администрация се изисква
съгласие от кмета на съответната община - да предоставя възможност за участие, да
подкрепя редовното изпълнение на ангажимента.
4.2. При осъществяване на дейността си в междуведомствените и международни органи
представителите на Сдружението се ръководят от:
- законите и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи статута и
правомощията на съответния орган;
- Устава и Правилника за устройството и дейността на НСОРБ;
- решенията на Общото събрание и Управителния съвет на Сдружението;
- подготвените и одобрени по реда на т.3 документи на НСОРБ.
4.3. При участието си в съответния орган представителите на НСОРБ представляват и
равнопоставено отстояват интересите на всички общини. Недопустимо е отстояването
интересите на една или на група общини за сметка на останалите.
4.4. При участието си в заседанията на съответните органи, представителите на
Сдружението:
 изразяват и отстояват формирания по съответния ред документ. В случай, че
няма целево подготвена рамка, позиция или становище, отношението по
конкретните въпроси се съгласува в оперативен порядък със съответните
експерти от екипа на НСОРБ;
 осъществяват активно взаимодействие с потенциални партньори от състава на
органа с цел подкрепа на общинските предложения;
 следят за коректно отразяване в протокола от заседанието на изразените от тях
позиции и предложения.
4.5. След участието си във всяко заседание на съответния орган представителят
изпраща отчетен формуляр до Управителния съвет. На всеки 6 месеца представителят
(ако е имало повече от 1 заседание на органа за периода) изготвя доклад до
Управителния съвет за дейността си, съгласно чл. 22, ал. 3 от Устава на НСОРБ.
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4.6. При системно неотразяване на общинските предложения, както и при липса на
резултати от дейността на съответния орган, представителите на НСОРБ са длъжни да
информират Управителния съвет с оглед вземане на решения за напускане, подписване
с особено мнение (ОМ) и т.н.
4.7. Организационно-техническото подпомагане на дейността на представителите на
НСОРБ се осъществява от административния екип в съответствие с предпочитаните от
тях начини и форми на работа.
4.8. Пълномощията на представител на НСОРБ се прекратяват от Управителния съвет,
респ. от изпълнителния директор при:
 заявено желание за прекратяване участие от страна на представителя;
 отпадане качеството му на изборен представител на местната власт (ако е
необходим такъв статут);
 нередовно участие в заседанията на съответния орган без уважителни причини
(три пъти последователно);
 при слаба защита или при съществено отклонение от заложеното в утвърдения
документ на Сдружението;
 нередовно представяне на отчети за дейността на представителя (от три
последователни заседания).
4.9. При определяне на представители на НСОРБ Управителният съвет /
изпълнителният директор задължително одобряват и резервни представители с оглед
гарантиране редовното участие на работата на съответния орган.
4.10. Управителният съвет на НСОРБ прилага стимули и подкрепа за представители с
активен принос в отстояване общите интереси на общините в рамките на общата
система за стимули и отличия на Сдружението.

