Министерски съвет на
Република България

и
Национално сдружение на
общините в Република България

^ Убедени в значимата роля на общините при предоставяне на ефективни
публични услуги и за осигуряване на добри условия за живот и работа на
гражданите на България;
^ Водени от стремеж за пълно прилагане на принципите на Европейската
харта за местно самоуправление;
^ Обединени от волята за по-нататъшно развитие на силна местна
демокрация, като гаранция за силна държава;
•^ Убедени в необходимостта от партньорство между централната и
местната власт като предпоставка за провеждане на адекватна държавна
политика в интерес на българските граждани и за европейско развитие на
България.
За постигане на общите си цели Министерски съвет и НСОРБ се споразумяха за
реализиране на следните:
I. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО
1. Развитие на децентрализацията във финансирането и управлението
чрез:
1.1. Изграждане на съвременна европейска рамка на местното самоуправление нов Закон за местното самоуправление;
1.2. Приемане на Програма за финансова децентрализация за периода 2010 2013 г. с цел разширяване на собствената приходна база на общините чрез
въвеждане на европейски тип система от местни данъци и предоставяне на
права за провеждане гъвкава общинска данъчна политика, съобразно
спецификата и интересите на гражданите;
1.3. Подготовка на нов Закон за местните данъци и такси и Закон за местните
финанси за доближаване до европейските нива на дела на общинските разходи
в брутния вътрешен продукт, в консолидирания държавен бюджет и в

публичните инвестиции. Въвеждане на европейски тип система за
хоризонтално финансово изравняване на общините;
1.4. Разширяване на обхвата и обема на местните услуги, при пълни
правомощия на общините за управление;
1.5. Засилване участието на гражданите в управлението и контрола на
общинските финанси за предоставяне на публични услуги в съответствие с
потребностите на гражданите.
2. Ефективно използване на европейските фондове за изграждане на
съвременна общинска инфраструктура чрез:
2.1. Координация между Оперативните програми за обхвата, сроковете и
мерките, финансиращи общинска инфраструктура;
2.2 Диалог и партньорство между всички институции, ангажирани в
подготовката и изпълнението на европейски проекти;
2.3 Осигуряване на държавна подкрепа за съфинансирането на общинските
проекти, като фактор за ползотворното използване на фондовете;
2.4 Гарантиране на прозрачност и контрол при изразходването на средствата,
предоставени от Европейския съюз, мониторинг и оценка на ефекта от
вложените средства;
2.5 Актуализиране на законодателството, свързано с реализирането на
инфраструктурни проекти, с цел своевременното им и успешно осъществяване
(Закони за общинската и държавна собственост, Закон за устройство на
територията, Закон за регионалното развитие, секторно законодателство);
2.6 Осигуряване на пълно съдействие от деконцентрираните структури на
централната власт (РИОСВ, РИОКОЗ, РСПАБ, Басейнови дирекции, Агенция
по кадастъра и др.) при подготовката и изпълнението на общинските проекти;
2.7 Ефективно включване на местните власти в процеса на разработване на
планове и програми, свързани с управлението на средствата от еврофондовете
през следващия планов период.
2.8 Облекчен и съкратен режим при прехвърляне права на общините върху
държавна имоти, които не са свързани с изпълнение на публични функции, с
приоритет за имоти, които ще се обновяват със средства на ЕС.
3. Взаимно допълване на държавната и общински политики в развитието
за човешкия капитал на България чрез:
3.1 Провеждане на реформите в образованието и здравеопазването при отчитане
на българските реалности и потребностите на местните общности;
3.2Координирана междусекторна подкрепа в отговор на потребностите на
социално уязвимите групи;
3.3 Създаване на условия за реализация на младите хора, в това число в малките
населени места;
3.4 Приоритетна подкрепа за изграждане, модернизиране и пълноценно
използване на инфраструктурата за отдиха и спорта;
3.5 Гарантиране на обществения ред и сигурността на гражданите, особено в
малките населени места.

4. Постигане на прозрачност и добро управление чрез:
4.1 Въвеждане на национална подкрепа и стимули за общините, прилагащи
принципите на доброто управление;
4.2 Разширяване предлагането на интегрирани услуги за гражданите чрез
взаимодействие между деконцентрираните структури на централната власт и на
общинската администрация;
4.3 Прилагане на антикорупционни мерки във всички сфери на управление и
стриктен мониторинг на изпълнението им;
4.4 Разширено прилагане на практики за прозрачност и отчетност при
провеждането на търгове, обществени поръчки, концесии и възлагане на
публични услуги;
4.5 Провеждане на активни консултации с гражданското общество и бизнеса
на национално и местно ниво при формулирането на политики и в процеса на
вземане на управленски решения.
П. ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Целите на настоящото споразумение ще бъдат постигнати чрез:
1. Провеждане на ежегодни срещи между министър-председателя,
министрите и Управителния съвет на НСОРБ, и на общините.
2. Реформиране състава и дейността на Съвета по децентрализация с оглед
повишаване резултатността от работата му.
3. Разработване и приемане на програми за взаимодействие с отделни
министерства.
4. Продължаване на традицията за участие на представители на Национално
сдружение на общините в Република България в консултативни, управителни и
мониторингови органи към структурите на централната изпълнителна власт.
5. Двустранен контрол и отчетност за дейността на смесените работни групи.
6. Включване на представители на НСОРБ на достатъчно ранен етап при
разработването на проекти на нормативни актове, касаещи местната власт.
7. Съгласуване с НСОРБ преди обсъждане в Министерски съвет на проекти
на нормативни актове, важни за местното самоуправление,.

III. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
Настоящото споразумение има действие през мандата на правителството. То
може да бъде изменяно и допълвано по взаимно съгласие между страните.
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