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Министерски съвет

на Република България
и

Национално сдружение на

общините в Република България

- Отчитайки, че Република България е единна държава с местно
самоуправление, което се осъществява в общините в полза на
българските граждани,

- Убедени, че провеждането на отговорна политика изисква
съответствие между свободно упражняване на местен избор и
стабилност на национално ниво,

- Обединени от волята за по-нататъшно развитие на силна местна
демокрация, основаваща се на принципите на Европейската харта за
местно самоуправление,

- Убедени, че силната държава се гради на основата на отговорни
и добре работещи общини, *

- Основавайки се на законно гарантираното право на
Националното сдружение на общините в Република България да
представлява и защитава общите интереси на местните власти.

се споразумяха за следното:

цели м

1. Осигуряване предоставянето на ефективни публични услуги в
съответствие с потребностите и очакванията на гражданите при
ограничаване броя и дублирането на регулаторните режими.

2. Превръщане на Република България в стабилен и равностоен член
на Европейския съюз.



3. Установяване на трайно и резултатно взаимодействие между
централната и местната власт, основано на принципите на
партньорство, прозрачност и съгласуваност на действията.

приоритетни ндпрдвления м сътрудничество

1. Развитие на децентрализацията в управлението и
финансирането чрез:

1.1. Трайно законово определяне на собствената сфера на дейност
на общините, която те могат да регулират и управляват на своя
собствена отговорност и в полза на своите граждани.

1.2. Осъществяване на секторна децентрализация приоритетно в
сферите, изискващи предоставянето на услуги в близост до
гражданите, в съответствие с принципа на субсидиарността.

1.3. Създаване на стабилна собствена приходна база и съвременна
система на местните данъци и такси.

1.4. Постигане на баланс между законово възложените
отговорности на общините и ресурсите за тяхното осъществяване.

1.5. Реформиране на системата на държавни трансфери към
общините в посока на ефективност, прозрачност, устойчивост и
предсказуемост.

1.6. Доразвиване на административния капацитет на общинската
администрация в количествен и качествен аспект.

1.7. Засилване отговорността на органите на местното
самоуправление за взетите решения, както и на контрола по
законосъобразност върху тях.

1.8. Разширяване на гражданското участие при вземането на
решения, прозрачността в работата на местните органи за управление
и отчетността пред населението.

2. Разширяване на обхвата и подобряване състоянието и
управлението на общинската собственост и инфраструктура
чрез:

2.1. Прехвърляне в собственост на общините на държавните имоти,
които не са свързани с изпълнението на национални функции.

2.2. Увеличаване и консолидиране на публичните инвестиции за
възстановяване и развитие на общинската инфраструктура.



2.3. Усъвършенстване на процедурите и механизмите за избор и
подкрепа при регионалното планиране на най-конкурентните
общински проекти за развитие на инфраструктурата.

2.4. Разширяване възможностите на общините за привличане на
инвестиционни ресурси и осъществяване на публично-частни
партньорства.

3. Подготовка на общините за членството на Република
България в Европейския съюз чрез:

3.1. Изграждане на административен и финансов капацитет на
местно ниво за усвояване на предприсъединителните, структурните и
Кохезионния фонд на Европейския съюз.

3.2. Конкретизиране на поетите на национално ниво ангажименти и
тяхното отражение върху практиката на българските общини.

3.3. Подкрепа на общински проекти и инициативи, които осигуряват
въвеждането на добри европейски практики за предоставяне на местни
услуги.

3.4. Анализ и оценка на влиянието на членството на Република
България в Европейския съюз и предприемане на мерки за
ограничаване на негативните последици за общините, гражданите и
бизнеса.

ФОР/ИИ т сътрудничество
1. Създаване на постоянна форма на диалог за оценка на

изпълнението на съществуващите политики и за обсъждане на
предложения за нови.

2. Продължаване и разширяване на практиката за създаване на
смесени работни групи по ключови въпроси на реформата в
местното самоуправление.

3. Включване на представители на общините при разработването на
проекти на нормативни актове по важни за местното
самоуправление въпроси и внасяне на проектите в Министерския
съвет, придружени от становища на Националното сдружение на
общините в Република България.

4. Разширяване участието на представители на Националното
сдружение на общините в Република България в консултативни,
управителни и мониторингови органи към структурите на
централната изпълнителна власт.



Провеждане на периодични срещи между министър-председателя,
министри и Управителния съвет на Националното сдружение на
общините, както и на срещи на експертно ниво.

Регламентиране участието на представители на Управителния
съвет на Националното сдружение на общините в Република
България в заседания на Министерския съвет, на които се
обсъждат важни за местното самоуправление въпроси.

Включване на представители на местните власти в процеса на
планиране, програмиране, управление, оценка и контрол на
изпълнението на планове, програми и проекти, финансирани със
средства на п ред присъединителните и структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз.



СРОК т действие м
Настоящото споразумение има действие през мандата на

правителството. Ежегодно Министерският съвет и Управителният съвет
на Националното сдружение на общините в Република България
извършват преглед и оценка на резултатите и набелязват конкретни
задачи за следващата година. Въз основа на тези оценки
споразумението може да бъде изменяно и допълвано по взаимно
съгласие между страните.

Споразумението е съставено в два еднакви екземпляра - по един
за всяка от страните.

София, 12 октомври 2005 г.

ЗА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:

Министър-председател
на Република България

Сергей СТАНИШЕВ

ЗА НАЦИОНАЛНОТО:
СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ
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Председател на
УС на НСОРБ

Красимир МИРЕВ


