НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА СЕКРЕТАРИТЕ НА ОБЩИНИ
7-8 юли 2016 г.,
Център за обучение на местните власти, с. Гергини, община Габрово

ПРОГРАМА
ПЪРВИ ДЕН, 7 юли (четвъртък)
До 13.00

Пристигане, настаняване, работен обяд и регистрация на участниците
Откриване на Срещата

13.00 - 15.00

Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ
Дискусия „Големите проекти на НСОРБ, финансирани от ОП
„Добро управление“ 2014-2020 – идеи, предложения и възможности
за финансиране на подходящи за секретарите на общини
дейности“:


Процедура „Повишаване на експертния капацитет на служителите в
администрацията“



Процедура „Укрепване капацитета на НСОРБ за подкрепа на
разработването и изпълнението на проекти, финансирани от ЕСИФ“;



Предстоящи
партньорски
проекти
за
модернизиране
административните
услуги
и
повишаване
капацитета
администрацията съвместно с МС и МРРБ

на
на

С участието на Теодора Дачева, заместник-изпълнителен директор
на НСОРБ, Марияна Николова, ръководител екип в НСОРБ
Модератор

Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ,

15.00 - 15.30

Кафе-пауза

15.30 - 17.30

Обща пленарна сесия:


Възможности за промени в заплащането на администрацията
Дискусия
С участието на Красимир Божанов, директор дирекция
„Модернизация на администрацията“, Министерски съвет



Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на
държавната администрация 2015-2020 г.
Венцислав Кожухаров, експерт „Електронно управление“, НСОРБ
Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на
електронното управление в Република България за периода 20162020 г. Правила и процедури за осигуряване на достъп до регистрите
на секторните информационни системи
Нели Стайкова, експерт „Местни финанси“, НСОРБ
Дискусия



Модератор:

Полина Тихова, секретар на община Габрово

19.30

Официална вечеря

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВТОРИ ДЕН, 8 юли (петък)
09.30 - 11.00

Дискусионен форум: Основни принципи и правила за публикуване на
публична информация в отворен формат („отворени данни“).
Предложения за промени в списъка с отворени данни, които трябва да
бъдат предоставяни от общините
С участието на г-жа Милена Недева, съветник в Политическия
кабинет на Заместник министър-председателя по коалиционна
политика и държавна администрация и Теодора Гандова от „НПО
Линкс“

Модератор:

Димитър Димитров, секретар на община Угърчин

11.00 - 11.30

Кафе пауза

11.30 - 13.30

Работна сесия: Измененията в Изборния кодекс: дискусия и предлагане
на практически предложения и решения за подобряване средата и
условията за осъществяване от общинските администрацияи на
организационно-техническата
подготовка
за
провеждането
на
национален референдум и произвеждането на изборите за президент и
вицепрезидент.
С участието на Мария Мусорлиева, заместник-председател на ЦИК,
Александър Андреев, говорител на ЦИК и Румен Цачев, член на
ЦИК; Иво Цонков, отдел „Административна и регионална
координация“ към главния секретар на Министерски съвет

Модератор:

София Янчева, секретар на община Благоевград

13.30 – 14.30

Обяд. Отпътуване на участниците.

