ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно издание на Националното
сдружение на общините в Република България
web: www.namrb.org; e-mail: namrb@namrb.org
брой 21/31 май 2019 годйна

Проект “ПРОГРЕС“ подкрепя
формирането на общи политики
Новият програмен период – възможности и
предизвикателства пред общините

Проект BG05SFOP001-4.003-0001-C01 ПРОГРЕС- Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Национален форум на общинските ръководства за формиране на общи позиции по подготовката, управлението и
изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕСИФ – София, 12 – 13 февруари 2019 г.
Форумът събра над 350 делегати, представители на повече от
200 общини. Той бе открит от
председателя на УС на НСОРБ
– кмета на Велико Търново Даниел Панов, и от кмета на Столична община Йорданка Фандъкова.
Модератори по основните панели бяха зам.-председателите
на УС на НСОРБ – Донка Михайлова, кмет на община Троян, Хасан Азис, кмет на община Кърджали, и Иво Димов, ритите въпроси за засилване на
кмет на община Димитровград. териториалния подход на инвестициите след 2020 г.
Резултат: Участниците във
форума обсъдиха позиция на Изпълнителният директор пред
общините и Сдружението по стави проект на информационационалните приоритети и нен материал за позицията на
индикативния списък на опера- общините по рамката на новия
тивните програми за периода програмен период, който бе
2021 – 2017 г., както и по отк- приет от участниците във форума.

Национален форум на главните архитекти и експертите
по устройствено планиране
от общините – София, 17 – 18
април, 2019 г.
В националната среща взеха
участие над 100 представители
на общините – главни архитекти, инженери, експерти по уст1

Следвайте ни и във Фейсбук: https://www.facebook.com/NAMRB.1996

На фокус — дейността на НСОРБ

Електронен бюлетин 21/2019

ройство на територията, зам.Национален форум за
кметове и съветници от ресорексперти по образование от
общините за обсъждане и
ните комисии в общинските
съвети. В срещата се включиха формиране на общи позиции
във връзка с подготовката,
представители на законодателуправлението
и изпълнението
ната и централната власт, Кона
проекти,
съфинансирани
мисията за енергийно и водно
от ЕСИФ – Стара Загора,
регулиране, браншови-те орга20 – 21 март 2019 г.
низации на архитектите и консултантите, съдия от Върховния
административен
съд
(ВАС).
Резултат: П редставени бяха
възможности за финансиране
на проекти за изпълнение на
стратегическите цели на общините и анализ на измененията в
Интегрирания план за градско
възстановяване и развитие и
преходът към новите планови Участниците във форума бяха
документи.
близо 150 представители на обУчастниците в срещата се за- щини – ресорни зам.-кметове и
познаха с основни стъпки и експерти от сектор „Образова
правила за успешно провежда- ние“, членове на комисиите по
не на обществено обсъждане, образование в общински съвети, както и кметове и председакато задължителен елемент на
тели на общински съвети.
доброто управление.
Резултат: Обсъдени бяха и теДискутирани бяха важните мите за финансирането на обвъпроси за подобряването на щинското образование, ранното
контрола върху строителството детско развитие, обхватът на
и взаимодействието между Ди- подлежащите на задължителна
рекцията за национален строи- предучилищна и училищна
телен контрол (ДНСК), общи- подготовка и мерките за наманите и строителния надзор, ляване на отпадането и прежкакто и отговорностите и санк- девременното напускане на
циите, свързани с прилагане на училище. Фокус на обсъжданиЗакона за устройство на терито- ята със зам.-министъра на обрията.
разованието Деница Сачева бяха отговорностите на институ-

циите за осигуряване на качествено образование за всяко дете.
Представителите на общините
заявиха своите очаквания от
министерството и държавата за
решаване на предизвикателствата по места.
Форум за общински експерти
по управление на водите и отпадъците, отговорни за изпълнението и управлението на
проекти по ЕСИФ – Велико
Търново, 23 – 24 април
Участниците във форума се запознаха с обобщените резултати от предходното заседание на
КН на ОП „Околна среда 2014 –
2020“ и приеха позиция по материалите за предстоящо заседание.
Резултат: В оживена дискусия
бе приета позиция по предложените национални приоритети,
целите на политиката, разпределението на програмите и водещите министерства за програмен период 2021 – 2027 г., с фокус ролята и мястото на общините. Приета бе и позиция по
проекти на методологии и кри-
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терии за оценка на проектни
предложения по ОПОС, както и
по необходимата европейска
подкрепа за подобряване качеството на атмосферния въздух.
Форум за идентифициране и
обмен на добри практики, съфинансирани от ЕСИФ –
Пловдив, 16 –17 април 2019 г.
Резултат: През опита на конкретни общини участниците в
дискусията обсъждаха различни
аспекти от общинските отговорности и правомощия; общинския принос за местното икономическо развитие; модели за
ефективна организация на общинските дейности – междуобщинско сътрудничество, съвместни дейности с други общини, споделени услуги; новите
роли на местните лидери за изграждане на умни градове и дигитално управление.

фактора: тежката демографска
криза и възможните мерки за
обръщане на негативните тенденции, нуждата от развиване
на различни услуги за различните по профил общини и осигуряване на ресурс за предоставянето им.

ния статистически институт,
Камарата на частните съдебни
изпълнители,
Нотариалната
камара, „Информационно обслужване“ АД, „Имеон Софтуер“ ООД и ДА „Електронно
управление“, Софтуерна група
Акстър.

Национална среща на финансистите от общините – Св.
Св. Св. Константин и Елена,
16 – 17 май 2019 г.

С тях представителите на общините дискутираха поддържането на устойчиви публични финанси в общините; рамката на общинските финанси
през 2020 г. и визията в дългосрочен план до 2030 г., подобряване работата в бюджетния процес.

В срещата се включиха представители на Министерство на
финансите, Национална агенция по приходите, Национал-

Представителите на общините
се обединиха около се тезата, че
формулирането на решения по
тези теми зависи от няколко
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