
 

  

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ   

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   

  АКАДЕМИЯ ЗА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 

30 и 31 май 2016 г. 

      гр. София 

     Спа хотел „Царско село“ 

 

доц. д-р Гинка Чавдарова, 

изпълнителен директор на 

НСОРБ от неговото създаване 

през 1996 г. до момента. 

Общински съветник в Столичен 

общински съвет (1995-1996). 

 

д-р Красимир Мирев,  

съветник в ОбС-Търговище. 

Кмет на община Търговище 4 

мандата(1999-2015)председател 

на УС на НСОРБ мандат 2003-

2007 и член на УС в мандати 

2007-2011-2015, член на бълг. 

делегация в Комитета на 

регионите (2011-2015). 

Емил Христов, председател  

Общински съвет-Стара Загора, 

зам.-председател на 

Националната асоциация 

председателите на общински 

съвети. 

 

Местните власти имат непрестанна нужда да 

откриват, привличат, задържат и развиват 

разнообразни талантливи хора, които да 

ръководят и представляват различните сектори 

на местната общност. Дори опитните и успешни 

местни лидери се нуждаят да научат нови начини 

за “водене на общността”.   

Академията за общински съветници е проект 

на НСОРБ – Актив ЕООД. През 2016 година 

дружеството навърши 10 години и с този проект 

отбелязваме нашия първи юбилей.  

Академията е формат за вече избраните членове 

на местния законодателен орган, който ще им 

осигурява продължаваща подготовка както в 

лидерски умения, така и по различните 

компетенции, необходими им за да управляват 

общинските бюджети и дейности. 

 

Някои от нашите 

ключови говорители: 

 

Георг Спартански, кмет на 

община Плевен. 4 поредни 

мандата (1999-2015) е в Общински 

съвет-Плевен, 3 от които (1999-

2011) е  негов председател. 4 

мандата е в бълг. делегация в 

Конгреса на местните и 

регионални власти към Съвета на 

Европа в Страсбург 

Красимира Германова, 

председател на Управителния 

съвет на Националната асоциация 

на председателите на общински 

съвети и председател на 

Общински съвет-Созопол втори 

мандат. 

доц. д-р Антоний Гълъбов, 

социолог. Доцент в Нов български 

университет от 2008 до момента-

Департамент Политически науки. 

Ст. н. с. ІІ-ра степен, Институт по 

социология към БАН (2005–2008). 

 

Затова целта на Академията е да помага на 

местните ръководители да станат по-добри 

лидери, които могат да балансират 

разнообразните изискванията на хората от 

своята общност и да я управляват ефективно 

и разумно. Академията ще подпомага 

общинските съветници в разнообразните им 

роли: 

• да бъдат лидери, формулиращи 

визията и посоките за местно развитие; 

• да намират най-разумните начини за 

оползотворяване на местните ресурси; 

• да насърчават гражданското участие – 

като мобилизират хората в различни местни 

каузи; 

 • да бъдат част от процеса на вземане на 

решения – като „слушат” и разбират 

желанията на общността; 
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Предварителна програма 

АКАДЕМИЯ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 

 30 – 31 май 2016 г., гр. София 

Първи ден, 30 май (понеделник) 

12.00 – 13.00 Регистрация и работен обяд 

13.00 - 13.30 Откриване на Академията. Представяне на целите, програмата и участниците. 

13.30 – 14.30 Въвеждаща тема: Общоевропейски тенденции в местното самоуправление: 

къде сме ние? 

 Обхват на правомощията; 

 Вид и обхват на услугите, предоставяни от общините; 

 Източници на финансиране; 

 Баланс на правомощията между кмет и съвет. 

Дискусия 

Лектор: Георг Спартански, кмет на община Плевен 

  

14.30 – 15.00 Кафе пауза и обща снимка на участниците 

15.00 – 16.30 Тема 1: Общинският бюджет – основен инструмент за „правене“ на местна 

политика: 

 структура и принципи на общинския бюджет:  

 тенденции в общинските бюджети в годините на реформа.  

 резултати от процеса на финансовата децентрализация в България 

 роли и отговорности на Общинския съвет в бюджетния процес 

Дискусия 

Лектор: доц. Д-р Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ  

16.30 – 17.30  Тема 2: Взаимоотношения кмет – общински съвет: зони за потенциален 

конфликт. Поуки от практиката. Инструменти за преодоляване на непреодолими 

противоречия между кмет и общински съвет. 

 Дискусия 

 Лектор: д-р Красимир Мирев, общински съветник в община Търговище 

17.30 – 17.45  Почивка 

17.45 – 19.00  Дискусионен панел: Общинския съвет – съвкупност от лидери, които заедно 

формулират визията за местно развитие или територия за партийно 

противопоставяне? Как се балансира между партийния, обществения и частните 

интереси 

Дискусия с участието на: 

 Красимира Германова, председател на УС на НАПООС и председател на 

Общински съвет – Созопол; 

 председатели на общински съвети от различни по големина общини; 

19.30    Вечеря 
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Втори ден, 31 май (вторник) 

09.00 – 10.30   Тема 3: Формиране на инвестиционната политика на общината 

 Управление на собствеността – продажби, наеми, концесии: къде е баланса? 

 Организация на стопанската дейност - общински предприятия или търговски 

дружества? 

 Роли и отговорности на Общинския съвет при формиране и изпълнение на 

инвестиционната политика 

Дискусия 

10.30 – 11.00  Кафе - пауза 

 

11.00 – 12.30 Тема 4: Как да се подготвим за трудните решения, които ще се прилагат през 

2017 година: 

 Нова методика за определяне на ТБО; 

 Прилагане на Закона за предучилищното и училищното образование; 

 Решения по европейските проекти – как ще осигурим ударното изпълнение 

през 2017та, за да наваксаме голямото закъснение? 

Дискусия 

Лектор: Емил Христов, председател ОбС – Стара Загора  

12.30 – 13.00  Кафе - пауза 

13.00 – 14.00 Тема 5: Етични норми и антикорупционни практики в работата на 

общинските съвети в България  

 общинските съветници през погледа на гражданите; 

 стандарти за етично поведение; 

 етичен кодекс на общинския съветник; 

 антикорупционни модели – как да убедим гражданите че работим в тяхна 

полза и от тяхно име 

Дискусия 

Лектор: доц. д-р Антоний Гълъбов, социолог, преподавател в Нов Български 

университет 

14.00 – 15.00   Обяд и отпътуване на участниците 

 


