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 Представените на конференцията над 200 председатели на Общински съвети и 
Кметове на общини се обединиха около общата позиция за: 

1. Разширяване обхвата на адаптираните по образец на ЕС национални системи 
за финансовото управление и контрол в публичния сектор в партньорство с 
Министерство на финансите за гарантиране на законосъобразността и 
целесъобразността на изразходването на средства от структурните фондове за 
финансиране на общински инвестиционни проекти. Развитие на финансово 
ориентираните системи за финансово управление и контрол в общините в 
цялостни разписани системи, механизми и процедури за управление на 
българските общини и гарантиране на тяхната ефективност при подготовката и 
управление на проекти, финансирани от ЕС. 

2. Пълен преглед, съвместно с МРРБ до м. май, 2007 г., на заявените в 
индикативните финансови таблици на Общинските планове за развитие (2007-
2013) средства от структурните фондове. Актуалното съотношение между 
заявени и осигурени средства от фондовете по аналитични данни на НАДПОС е 
седем към едно. Приоритизиране на заявените проекти за финансиране по 
години, обекти и степен на изискуемост за реализация, включително според 
критерия поети писмени ангажименти пред ЕС. Изготвяне на първите годишни 
програми (2007 год.) за реализация на Общинските планове за развитие и 
тяхното синхронизиране с актуалната годишна бюджетна процедура в общините.  

3. Възлагане на УС на НАДПОС-РБ на сформиране на работна група за подготовка 
на общо становище на асоциацията за промени в Закона за местните избори. 
С делегирането на данъчни правомощия на местните власти чрез промените в 
конституцията се засилва отговорността на Общинските съвети и общинските 
съветници. Предстоящите местни избори през Октомври’ 2007 год. са 
възможност за първа стъпка в посока мажоритарен избор на съветници. 
Подобна законодателна уредба има в страни от ЕС (например Естония). С 
нейното въвеждане ще се гарантира пред избирателите правото им да избират 
конкретен съветник, като се осигури метрифициране на личния мажоритарен вот 
за всеки кандидат за съветник, независимо от подредбата в определената от 
партийните структури пропорционална листа. Дебатът по тези възможни 
промени в ЗМИ ще се осъществи само при наличието на мотивация за 
законодателна инициатива сред народните представители и парламентарната 
комисия по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство с 
председател г-н Ремзи Осман. НАДПОС-РБ е готов да партнира на народните 
представители от ресорната комисия за въвеждане на текстове в ЗМИ, които да 
гарантират мажоритарност при избора на съветници в унисон с обществените 
очаквания и новите отговорности на Общинските съвети за определяне ставките 
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на местните данъци след решението на Народното събрание по 4-тата поправка 
на Конституцията на Република България.  

4. Възприемане на програмирането, подготовката и управлението на общински 
проекти, финансирани от фондовете на ЕС, за новата първостепенна задача 
пред водещите неправителствени организации, работещи с българските 
общини. Създаване на условия за хоризонтален трансфер на ноу-хау и 
документация за кандидатстване по типови проекти с приложимост в повече от 
една общини. Интегриране потенциала на българските висши училища като 
партньори на българските градове, общини и региони при разработката на 
документация за кандидатстване за финансиране пред фондовете на ЕС чрез 
националните оперативни програми. 

5. Подготовка и провеждане на национален форум на българските местни власти 
на тема „Финансово управление на българските общини в Европейския 
съюз”, който да се организира през месец април, в гр. Варна в партньорство със 
заинтересуваните институции, финансиращи общински инвестиционни проекти. 
Дебатиране и изготвяне в резултат от форума на пътна карта за българските 
общини за разработка и финансиране на общински инвестиционни проекти за 
постигане на ускорена конвергенция и икономически растеж. 
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