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1. НАЦИОНАЛНА РАМКА
Развитието на европейските интеграционни процеси показват по безспорен начин
нарастващата роля на местните власти. Това се предопределя от характера на
общините, като власти, които се намират в непосредствена близост до гражданите и
могат най-бързо да реагират на възникналите потребности и да разрешат конкретни
проблеми. Местната демокрация става все по-важен източник за мобилизиране на
човешки, финансови и други ресурси, за изграждане и развитие на териториалната
общност. Ролята на общините ще бъде ключова не само за приключване на
преговорния процес, но и за ефективната подготовка нa страната ни за пълноправно
членство през 2007 г.
Страната ни навлиза в качествено нов етап, в който политиката на сближаване играе
изключително важна роля за развитието на Република България както преди, така и
след присъединяването към ЕС.
С приемането в Съюза, България ще бъде страна “бенефициент” с правото да се
ползва от значителни средства, предоставени по линия на провежданата от ЕС
регионална политика на сближаване. Ефективното усвояване на тези средства за
бързо социално-икономическо развитие е свързано с провеждането а съвременна
регионална политика в национален мащаб. Участвайки активно в процеса на
присъединяване, българските местни власти ще трябва да се възползват в
максимална степен от възможностите, които предоставя европейската интеграция за
да постигнат балансирано и устойчиво икономическо развитие.
Определянето на 2007 г. като година за приемане на България в ЕС поставя пред
представителите на българските общини изключително отговорна и огромна по обем
задача за подготовката на местните власти и техните жители за присъединяването.
В този процес трябва да се отчете фактът, че за успешното изпълнение на
критериите за присъединяване все още трябва да бъде извършена огромна по обем
работа. Действията на общините и тяхната представителна организация - НСОРБ
трябва да бъдат съобразени със следните изисквания, произтичащи от
критериите за присъединяване на страната към ЕС :
1.1. По отношение на политическите критерии.
Децентрализация на изпълнителната власт и предоставяне на необходимите
права и компетенции на органите за местно самоуправление;
Сближаване и синхронизиране на българското законодателство с регламентите
и директивите на Европейския съюз и конвенциите на Съвета на Европа и
особено полагане на значителни усилия по отношение на неговото прилагане;
Създаване на нови институционални гаранции за правата и свободите на
гражданите и интегриране на малцинствата и социалните групи в неравностойно
положение – разширяване на институцията на омбудсман и механизма на
индивидуална жалба пред Конституционния съд.
1.2. По отношение на икономическите критерии.
Освобождаване на силите на пазара и конкуренцията от бюрократичния
интервенционализъм, монополизма, партийния протекционизъм и активна борба
срещу корупцията и престъпността в икономиката;
Цялостна структурна, технологическа и пазарна модернизация на икономиката с
оглед изпълнението на икономическите критерии от Копенхаген;
Подкрепа на определени промишлени и високотехнологични отрасли, изграждане
на нови предприятия и високотехнологични паркове;
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разработване и провеждане на последователна политика за подкрепа и
въвеждане на основните механизми на европейската селскостопанска политика;
Подобряване на бизнес-климата и конкурентноспособността на производствения
сектор чрез стимулиране на експортната му ориентация;
Насърчаване на вътрешните и чужди инвестиции;
Активен маркетинг за постигане на по-високо равнище на частни и публични
инвестиции, включително инфраструктура, образование, околна среда и
здравеопазване, които са ключови изисквания за устойчив растеж и достатъчна
конкурентноспособност в Съюза;
Необходими са също по-нататъшни усилия за установяване на необходимия
административен капацитет за осигуряването на надеждно и ефективно
управление на фондовете на ЕО. Напредъкът в тези области е изключително
важен и за пълното изпълнение на икономическите критерии за членство.
Укрепване на механизмите за насърчаване на предприемачеството, особено
създаване на благоприятна среда за развитие на малките и средни предприятия,
по-специално броя на новосъздадените.
1.3. По отношение на социалните критерии.
Борба срещу дискриминацията, за равните възможности и гарантиране
здравословните и безопасни условия на труд;
Насърчаване на социалния диалог, съгласно практиката на Европейската
общност;
Осигуряване на подходящ капацитет за управление на проекти от типа на
Европейския социален фонд с оглед подготовката за усвояване на структурните
фондове;
Укрепване на административния капацитет на социалните партньори, особено по
отношение на области на нова политика, включително заетостта и социалната
интеграция;
Развитие на социалната инфраструктура за осигуряване на по-добри условия на
живот с цел постигане на по-голяма продължителност на живота.
Съществено и бързо повишаване на доходите за физическото и демографско
оцеляване на нацията;
Намаляване на социалната поляризация;
1.4. По отношение на Регионална политика и координация на структурните
инструменти.
Утвърждаването на ефективни и основани на политически консенсус структури за
междуведомствена координация;
Усъвършенстване на административния капацитет на общините за усвояване на
структурните инструменти и създаване на подходящи системи за финансово
управление и контрол;
Увеличаване финансовия капацитет за изпълнение на комплексни регионални
програми, в т. ч. определяне на механизмите за пропорционално участие на
националните фондове, местни източници за финансиране;
Осигуряване на източници за допълващо финансиране на програмите,
финансирани от ресурсите на ЕС;
Разработване на система от регионални планове за развитие, анализ на
състоянието, описание на стратегията за постигане на набелязаните цели, оценка
на очакваното въздействие в средносрочен и дългосрочен план, оценка на
приоритетите и въздействието върху околната среда;
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Определяне на регионалните приоритети, инвестиционни, оперативни програми,
схеми за насърчаване на бизнеса, проекти, научноизследователски програми,
нуждаещи се от подкрепа от ЕС;
Съставяне на индикативен общ финансов план, сумиращ ресурсите от
национални източници и тези от Общността по всеки един приоритет;
Усвояване на процедурните изисквания на Европейския съюз по отношение
внедряването на регионалните програми, в т. ч. прогнозиране, планиране,
финансов контрол и отчетност;
Изграждането и усъвършенстването на система на регионална статистика,
подобряване на системата за набиране на базите данни, необходими за
изследване на тенденциите в развитието на регионалната икономика,
регионалните институции и инфраструктурата.
Действията на национално ниво за постигане на критериите за присъединяване се
осъществяват в рамката на следните основополагащи документи:
Пътна карта за присъединяване на България;
Стратегия за присъединяване;
Редовен доклад за напредъка на страната в процеса на присъединяване към ЕС;
Стратегия за модернизиране на администрацията;
Стратегия за изграждане на административен капацитет;
Комуникационна стратегия;
Национален план за развитие;
Оперативни програми;
Система от планови документи на регионално и местно ниво;
Закона за регионално развитие.
Преговорите по глава 21 “Регионална политика и координация на структурните
инструменти” са в заключителна фаза – очаква се в рамките на ирландското
председателство главата да бъде затворена. Законодателството е хармонизирано.
Предстои строг контрол по прилагането му и разработването на подзаконовите
нормативни документи. Институционалната рамка е очертана. Предстои изпълнение
на поетите ангажименти за изграждане на административен и програмен капацитет
за използване на структурните и кохезионния фонд на ЕС.
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2.ЦЕЛИ И ЕТАПИ НА ПЛАНА
Влиянието на политиката на Европейския съюз върху местното самоуправление в
България както в предприсъединителния процес, така и след приемането на
страната е двустранен процес. От една страна, осигуряването на участието на
местните власти и обществеността в началната фаза на изготвяне на политиките ще
съдейства за по-голямата подкрепа и приемането на взетите политически решения.
От друга страна, присъединяването към Европейския съюз налага необходимостта
от съобразяване на местните регулаторни и нормативни актове, издавани от
общините, с изискванията на европейските директиви. Наред с това възниква и
необходимостта от съобразяване на дейността на местната администрация с
наложените европейски норми и стандарти.
Българските местни власти могат да изиграят важна роля при определянето и
усвояването на структурното финансиране от ЕС, защото на практика техните
функции покриват почти всички области, които могат да получават подкрепа от
структурните фондове. В тази връзка общините могат да участват във финансирани
от фондовете проекти както като основни изпълнители на самостоятелни проекти,
така и като партньори по съвместни проекти.
Именно това налага Националното сдружение, като представител и защитник на
интересите на българските местни власти, да приеме концепция и конкретен План
за действие. Целта на плана е успешната подготовка на българските местни
власти за членство в ЕС, при активното им участие в процеса на
присъединяване.
Успешното реализиране на тази цел изисква постигането на следните подцели:
 Хармонизиране на общинските нормативни актове с изискванията на
европейското законодателство;
 Предоставяне на услуги на гражданите, отговарящи на европейските стандарти;
 Повишаване на административния и програмен капацитет на общините;
 Прозрачност и контрол на общинските дейности.
За успешното реализиране на тези действия е необходимо както максимално
мобилизиране на ресурсите и потенциала на местните власти на национално ниво,
така и активно лобиране на европейско ниво. Това обуславя и необходимостта
политиката на НСОРБ за подготовка на местните власти за присъединяване да се
реализира на две нива:
¾ НАЦИОНАЛНО НИВО – насочена навътре към подготовката на българските
общини и техните жители за присъединяването им към ЕС, така че те да могат в
максимална степен да се възползват от възможностите, които предоставя
европейската интеграция за постигането на балансирано и устойчиво социалноикономическо развитие.
¾ МЕЖДУНАРОДНО НИВО – насочена към институциите на ЕС, нашите партньори
от 15-те страни членки на ЕС и 10-те нови с цел да се поучим от техният опит, да
усвоим добри практики и да намерим в тяхно лице поддръжници на българската
кауза. Значението на провеждането на активно международно лобиране е от
огромна важност за самия ход на преговорите, за привличането на чуждестранни
инвеститори, а и за създаването на конкурентен международен имидж на
българските местни власти.
Настоящият план за действие се предвижда да бъде реализиран в три етапа, които
са съобразени с хода на процеса на присъединяване на страната към ЕС:
Първи етап – Институционално доизграждане (юли 2004 до юли 2005), през
който се цели създаване на съответното звено в НСОРБ и на мрежата от експерти в
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общините, както и повишаването на техния капацитет и захранването им с
технология и информация.
Втори етап – Изпълнение на общинските задачи в последната фаза на
предприсъединителния период, свързани с хармонизиране на местната
нормативна уредба с европейските директиви, реализацията на инвестиционни и
други мерки за постигане на влизащите в сила европейски стандарти и успешното
усвояване на предприсъединителните фондове (от юли 2005 до юли 2007 г.).
Трети етап – Успешно функциониране на общините в рамките на ЕС (след
влизане в сила на Договора за присъединяване) обхваща периода на първите
години на членството на България в ЕС. Той логически произтича от настоящия
План за действие, макар че остава извън неговия обсег. В навечерието на влизането
в сила на Договора за присъединяване следва да се осъществи актуализация на
стратегията и да се разработи План за действие в първите години на членството. По
време на този етап българските местни власти трябва да влязат като равноправни
партньори на своите колеги от страните членки на ЕС в обединена Европа.
Актуализация: За изпълнението на посочените мерки ежегодно се разработва
работна програма, която се приема от ОС. Тя е отворена за актуализация в
зависимост от изменението на вътрешната и външна среда.

3. ДЕЙСТВИЯ
3.1 На общините
3.1.1. Хармонизиране на общинските нормативни актове с изискванията на
европейското законодателство;
Да се изиска от ангажираните с преговорния процес институции
предоставянето на европейското законодателство, касаещо местните
власти на български език (2004-2005г.);
Да се изиска ангажираните с преговорния процес институции да
предоставят информация за поетите ангажименти на страната по
отделните глави и направените препоръки(2004-2005г.);
На базата на предоставената информация да се извърши преглед и оценка
на произтичащите за общините ангажименти(2005г.);
Разработване на основни насоки за хармонизиране на местната
нормативна уредба с европейските директиви(2005г.);
Извършване на необходимите промени в общинските нормативни актове
(2006 г.).
3.1.2. Предоставяне на услуги на гражданите, отговарящи на европейските
стандарти :
Преглед на състоянието на общинските услуги и тяхното съответствие на
европейските стандарти (2004-2005 г.);
Набелязване на съгласувани действия с централната власт (2006г.);
Използване на контактните групи с министерствата за изработване на
стандарти за общинските услуги(2005-2006);
Включване в общинските плановете за развитие на инвестиционни и други
мерки за постигане на европейските стандарти.
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3.1.3. Повишаване на административния и програмен капацитет на общините
(Текущо):
Изграждане на капацитет и умения за участие в плановия процес и
усвояването на средствата от ЕС – провеждане на обучения и
предоставяне на консултации, работа в общинска мрежа от експерти;
Институционален капацитет – структури по европейска интеграция в
общината или в партньорство;
Информационно обезпечаване – механизми за разпространяване на
информация, вземане на решения;
3.1.4. Прозрачност и контрол на общинските дейности (Текущо):
Гражданско участие в предприеманите действия;
Изграждане на партньорки мрежи с НПО и бизнеса;
Активно участие в провеждането на комуникационната стратегия и
подготовка на общественото мнение за провеждане на референдум;
Мониторинг и отчетност за предприетите мерки.

3.2 На НСОРБ







Като представител на общините – въз основа на подписното споразумение с
правителството – включване в преговорния процес и в процеса на мониторинг на
хармонизирането на българското законодателство с европейското.;
Като застъпник на интересите на общините – децентрализация, справедливо
участие в използването на рамката за подкрепа на общността – фондовете на
ЕС, национално, международно ниво – представителство в процеса на
планиране, програмиране и реализация на национално нива, представителство в
процеса на вземане на решения за разпределението на помощта, участие в
мониторинга по изпълнението;
Като медиатор и разпространител на информация – създаване и постоянно
актуализиране на база от данни за транспониране на европейското
законодателство на местно ниво, стандартизиране на информацията,
информационни технологии;
Като помощник в изграждането на капацитет и умения за участие в плановия
процес и усвояването на средствата от ЕС – провеждане на обучения и
предоставяне на консултации.

За изпълнение на новите отговорности, свързани с подготовката на общините
за присъединяване съм ЕС е необходимо укрепване капацитета на НСОРБ в
следните три направления:
3.2.1. Институционално изграждане – за участие на Сдружението в процеса на
присъединяване – реципрочно на това на национално ниво, за да се осигури основа
на ефективно взаимодействие:
Съвет по европейска интеграция към НСОРБ;
Работни групи по преговорните позиции към Комисиите на НСОРБ;
Секретариат на Съвета по европейска интеграция към НСОРБ – звено в
изпълнителния екип;
Общинска мрежа от експерти, консултанти, сътрудници;
Представителство на НСОРБ в Брюксел.

Общински план за действие за присъединяване на България към ЕС
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3.2.2. Административен капацитет – обучение на мрежата от експерти и
секретариата, обмяна на опит с партньорски организации, подготовка на учебни
модули и обучители.
3.2.3. Информационно обезпечаване – стандартизиране на информацията и
обмен в рамките на мрежата, база данни за европейското законодателство, добри
практики и др.
Настоящият План за действие е основен организационен документ за
успешната подготовка на българските местни власти за присъединяване към
ЕС.
Планът за действие е съобразен със стратегическите цели на НСОРБ и задачите,
заложени в програмата за действие за 2004 г., динамиката на процеса на преговори
и с основните насоки, залегнали в Пътната карта, Доклада на ЕК за напредъка за
2003 г. и Стратегията за ускоряване на преговорите за членство на България в ЕС.
Финансирането на част от предвидените дейности е включено в бюджета на НСОРБ
за 2004г. За 2005 г. средствата ще трябва да нарастват, като ще се търсят
възможности основната част от финансиране да се осигури по проекти и програми
на ЕС.

Общински план за действие за присъединяване на България към ЕС
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3 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА
ЮЛИ 2004 – ЮЛИ 2005 ГОДИНА
ДЕЙСТВИЯ

СРОК

ИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1 ДЕЙСТВИЯ НА ОБЩИНИТЕ
ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ С ИЗИСКВАНИЯТА
НА ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Извършване на преглед и оценка на произтичащите за
2005
Ресорни министерства
общините ангажименти
НСОРБ
Oбщинска
администрация
етапно
Разработване на основни насоки за хармонизиране на
Oбщинска
местната нормативна уредба с европейските директиви
администрация
етапно
Извършване на необходимите промени в общинските
Oбщинска
нормативни актове
администрация
2005
Разработване на общински планове за развитие,
Oбщинска
съобразени с европейските директиви
администрация
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
СТАНДАРТИ
Преглед на състоянието на общинските услуги и тяхното 2005
Oбщинска
съответствие на европейските стандарти
администрация
етапно
Отразяване в плановете за развитие на изводите от
Oбщинска
прегледа на състоянието
администрация
Разширяване на електронно управление на местно ниво
ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ И ПРОГРАМЕН КАПАЦИТЕТ НА
ОБЩИНИТЕ
април 2004Създаване на умения за разработване, наблюдение,
НСОРБ
2005
контрол и оценка на общински проекти чрез:
Общински
администрации
изграждане на канали за своевременна и актуална
информация;
разработване на план за квалификация на
общински служители и съветници;
участие в обучението
2004
Участие в мрежа от експерти
Oбщинска
администрация
2004-2005
Доизграждане на общинските структури по европейска
Oбщинска
интеграция
администрация
ПРОЗРАЧНОСТ И КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ
Запознаване на обществеността с поетите ангажименти
2005
Oбщинска
на страната, касаещи общинската дейност
администрация
постоянен
Изграждане на партньорки мрежи с НПО и бизнеса
Oбщинска
администрация
постоянен
Съдействие за информиране на местния бизнес за
Oбщинска
изискванията на ЕС
администрация
текущ
Изграждане/обособяване на европейски
Oбщинска
фондове/центрове в общинските библиотеки и други.
администрация
Участие в информационни кампании по конкретни теми, текущ
Oбщинска
свързани с ЕС, както и разясняване на реалното значение
администрация
Общински план за действие за присъединяване на България към ЕС
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ДЕЙСТВИЯ

на членството на България в ЕС
Продължаване на традицията за организиране на
Европейски дни в общините
Работа с млади хора: съдействие при обучение по евроинтеграция на младежките лидери, организиране на
състезания между младежки екипи на общинско и
между-общинско ниво по темата Европа и др.
Подкрепа за издаване на притурка към общинските
издания - вестници, бюлетини на тема “Евроинтеграция”

СРОК
текущ
текущ

текущ

ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Oбщинска
администрация
Oбщинска
администрация
Oбщинска
администрация

4.2 ДЕЙСТВИЯ НА НСОРБ
ИНСТИТУЦИОНАЛНО ИЗГРАЖДАНЕ
Конституиране на Съвета по Европейска интеграция
Изискване от компетентните институции предоставянето
на европейското законодателство, касаещо местните
власти
Организационно изграждане на мрежата от експерти

Разработване и пилотно тестване на модули за обучение
Откриване на Представителство в Брюксел
АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
Организиране на обучение по:
- европейско законодателство на местно
ниво;
- европейски стандарти на местно ниво;
- структурни фондове.

Възобновяване на участието на български местни власти
в програмата за побратимяване на ЕС
Организиране на проучвателни пътувания в страни от
ЕС (със съдействие на партньорски организации) за
запознаване с добри практики
Провеждане на редовни сесии на СКК
ИНФОРМАЦИОННО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ
Обособяване на интернет под-страница на НСОРБ
относно евроинтеграцията
Проучване на потребностите на мрежата от експерти от
материали и разработки по присъединтелния процес
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Септември,
Октомври
2004
Ноември2004
Януари 2005

УС

Юлидекември
2004

Изпълнителен директор

Септември
2004-март
2005
декември
2004

Секретариатa

Октомври
Ноември
Декември
2004
Януари,
Февруари,
Март 2005
Октомври
2004
Текущ

Секретариата

2004-2005

Секретариата

Ноември 2004

Секретариата на
НСОРБ
Секретариата

Декември
2004
Януари 2005

УС

УС

Секретариат
Секретариата
представителство
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ДЕЙСТВИЯ

Търсене на подкрепа от членовете на Съвета на
европейските общини и региони при изпълнение на
общински задачи в предприсъединителния период
Подържане на координация и обмяна на информация с
Смесения консултативен комитет към Комитета на
регионите на ЕС
Поддържане на специална рубрика в Infomаtion Digest
(на английски език) и подготовка на специални издания
посветена на подготовката на българските местни власти
за присъединяване
Информационна кампания за в ЕС за подържане на
висок рейтинг на българските местни власти
Разработване на методически пособия за изграждане на
общински структури по евроинтеграция
Подготовка на материали за специализирани заседания
на постоянните комисии по предварителната оценка на
готовността на общините по евроинтеграция.
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ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Текущ

Секретариата

Текущ

Секретариата
представителство

Текущ

Секретариата
представителство

Юли 2005

СЕИ, Секретариата

Ноември 2004
Март 2005
Декември
2004 Март 2005

Секретариата
СЕИ, Секретариата
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТ НА ОРГАНОГРАМА НА СТРУКТУРИТЕ ПО
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ
НАЦИОНАЛНО НИВО

МЕЖДУНАРОДНО НИВО

СМЕСЕН
КОНСУЛТАТИВЕН
КОМИТЕТ

ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОСТОЯННИ
КОМИСИИ
КЪМ НСОРБ

УПРАВИТЕЛЕН
НСОРБ

СЪВЕТ

НА

СЪВЕТ
ПО
ЕВРОПЕЙСКА
ИНТЕГРАЦИЯ КЪМ НСОРБ

МРЕЖА ОТ ЕКПЕРТИ
НА ОБЩИНИТЕ ПО
ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

СЕКРЕТАРИАТ ПО
ЕВРОПЕЙСКА
ИНТЕГРАЦИЯ КЪМ
НСОРБ
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КОНГРЕС НА МЕСТНИТЕ
И РЕГИОНАЛНИ ВЛАСТИ
В ЕВРОПА КЪМ СЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА НСОРБ В БРЮКСЕЛ
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СТРУКТУРА

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

СЪСТАВ

Общо събрание:

Приема ежегодно Оперативната
програма за изпълнение на Плана за
действие

Съгласно уставните
документи на
Сдружението

Управителен
съвет на НСОРБ

Взема решения, одобрява
структура и координира дейността на
СЕИ
Одобрява представителя на
НСОРБ в Брюксел
Извършва координация с
ангажираните в преговорния процес
институции на централната власт
Приема отчета за дейността на
СЕИ
Участват в изпълнението на
Плана за действие по отделни
направления на преговорния процес
Извършват наблюдение на
изпълнението на плана по сектори
Стратегическо планиране по
въпросите на евроинтеграцията.
Организира изпълнението на
Плана
Текущ мониторинг и оценка
Извършва координация с
общинските структури по европейска
интеграция
Разработва експертни доклади,
анализи и работни програми;
Отчита дейността си пред УС и
ОС;

Съгласно уставните
документи на
Сдружението

Постоянни
комисии

Съвет по
Европейска
интеграция
(СЕИ)
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РАБОТЕН
ЦИКЪЛ
Съгласно
уставните
документи на
Сдружението
Съгласно
уставните
документи на
Сдружението

Съгласно уставните
документи на
Сдружението

Съгласно
уставните
документи на
Сдружението

Численост на
състава до 25
членове от, които
25% външни
експерти.
Съставът включва:
висококвалифици
рани експерти по
европейска
интеграция
номинирани от
общините или от
постоянните
комисии и
утвърдени от УС;
Външни експерти
представители на
ангажираните в
процеса
институции;
Представителя на
НСОРБ в
Брюксел;
Съ-председателя
на Смесения
консултативен
комитет към ЕС;
Ръководителя на
делегацията на

Най малко
веднъж в
месеца.
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СТРУКТУРА

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

СЪСТАВ
НСОРБ във
Конгреса на
местните и
регионални власти
в Европа към СЕ;
Наблюдатели:
Представители на
НПО и
социалните
партньори
Експерти от състава
на СЕИ и
постоянните
комисии на НСОРБ;
Външни експерти .
Звено в структурата
на НСОРБ.

Работни групи
към постоянните
комисии и СЕИ

Изготвят доклади по напредъка в
отделни сфери;

Секретариат по
Европейска
интеграция

Изпълнява работната програма;
Изготвя проекти за решения на
СЕИ по реализиране на Плана за
действие;
Осигурява дейността на СЕИ ;
Работи за привличането на
финансови средства и тяхното
управление;
Събира информация от работните
групи
Координира мрежата от експерти
Извършва активен маркетинг и Одобрен от УС
лобиране за българските местни власти представител на
НСОРБ
в ЕС;
Събира и предоставя актуална
информация за европейското
законодателство и възможности за
финансиране – фондове и програми
Подпомага участието на
представители на НСОРБ в срещи и
заседания на европейските институции
и дейността на българската част на
Смесения консултативен комитет към
ЕС;

Представителство в Брюксел
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РАБОТЕН
ЦИКЪЛ

В зав. От
работната
програма
Постоянен

Постоянен
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