УСЛОВИЯ ЗА ПАРТНЬОРСТВО
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Националното сдружение на общините в Република
България е обединение на всички 265 български
общини.
Най-голямата обществена организация представлява
местните власти, отстоява интересите на
общините, съдейства за развитието на
демократичните ценности и професионалното
укрепване на общинските администрации, подпомага
местните органи на властта в тяхната работа за
просперитета на населените места и благополучието
на гражданите. Вижте повече ТУК.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
НСОРБ е организация с изявена социална ангажираност и
подкрепя инициативи, обвързани с нейните цели и
приоритети, в сферата на компетентност на органите на
местната власт и с издигане и утвърждаване на
авторитета на българските общини.
НСОРБ подкрепя общественозначими каузи и кампании чрез
отразяване в своите комуникационни канали и
информиране на своите членове.
Като партньор на събития, инициативи и кампании НСОРБ
не поема ангажимент за осигуряване на лектори и
участници.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

За партньорство при планирането, организирането и реализирането на публични събития
и обществено значими кампании могат да кандидатстват юридически лица, държавни и
общински органи и институции.
Кандидатстващите за партньорство с НСОРБ трябва да представят:
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03

·Предложение за
партньорство в свободен
текст, адресирано до
Изпълнителния директор на
НСОРБ

Формуляр за партньорство
с НСОРБ
(Приложение 1)

·Справка за комуникационни
материали и дейности
(Приложение 2)

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Предложението за партньорство / Писмозаявление, придружено с посочените
документи/ се депозира в срок не по-малко
от 60 календарни дни преди началната дата
на кампанията/събитието, като бъде
изпратено по електронна поща:

namrb@namrb.org

Всички аудио, аудио-визуални и визуални
материали, в които е предвидено
присъствие на партньора, се съгласуват
предварително с НСОРБ по електронен път.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

За постигане на целите на кампании,
инициативи и събития, в които НСОРБ
участва като страна-партньор,
Сдружението предоставя възможност за
популяризирането им и чрез собствените си
комуникационни канали – интернет
страница, страница в социалните медии,
групи на Постоянните комисии към НСОРБ в
социалните мрежи, електронен бюлетин,
електронни съобщения и др.

КООРДИНАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТ
По всички въпроси, свързани с реализирането на партньорства с НСОРБ,
отговаря отдел „ПР, комуникации и издания“ – pr@namrb.org.

Всички промени при подготовката и реализирането на партньорството, следва
да бъдат съгласувани с отдел „ПР, комуникации и издания“ на НСОРБ.

В срок до 10 (десет) работни дни след приключване на събитието, кампанията или
инициативата, организаторите следва да представят подробен отчет, съгласно
приложения образец (Приложение 3) в НСОРБ, отдел „ПР, комуникации и издания“.
Към отчета се прилагат и доказателствени материали.

БЛАГОДАРИМ ВИ!
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

