Оценка на ХVІ НСФО и
ангажименти за ХVІІ
Силвия Георгиева – Управител на “НСОРБ Актив” ЕООД

ХVІ НСФО - статистика

 Период на провеждане: 20 до 22 юни 2013 г. в
гр. Банско
 392 участника (финансисти, счетоводители, одитори,
данъчни експерти, кметове, зам.кметове, председатели на
ОбС и съветници и други експерти)

 Гости от централната власт: Кирил Ананиев –

Съветник
на министър – председателя, Валентина Грозданова –
Директор на дирекция „Финанси на общините, МФ, Татяна
Секулова – Директор на дирекция „Анализ и отчет на
инспекционната дейност” и Евдокия Кьосева – Директор на
дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност”,
АДФИ, Надя Данкинова – Изпълнителен директор на фонд ФЛАГ

 Съпътстващи прояви – Заседание на ПКБФ

ХVІ НСФО - акценти

 Как да управляваме местните финанси поефективно?
 Европейски модели на децентрализация
 Финансовата децентрализация – кога и как ще се
случи в България?
 Взаимодействие между общините и контролните
органи за превенция и отстраняване на най-често
допусканите грешки, пропуски и слабости
 Основни предизвикателства пред Бюджет`2014
 Възможности за финансиране през следващия
програмен период от европейските фондове
 Как по-ефективно да използваме новите финансови
инструменти?

Резултати от анкетните карти на участниците

Оправда ли срещата очакванията Ви?
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Резултати от анкетните карти на участниците (2)
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Резултати от анкетните карти на участниците (3)
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Възможност за участие в дискусии

Резултати от анкетните карти на участниците (4)

Промени в съдържателната част на НСФО
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Не са необходими промени по техническата организация на Срещата
- 55 отговора (82 % от отговорилите)

Гости на НСФО

МФ – Дирекция „Данъчна политика“ – методолози по ЗМДТ,



представителите от повече дирекции на МФ
МРРБ, ДФЗ, МОСВ като УО по ОП, да внесат разяснения за
новия програмен период
Сметна палата, АДФИ, АОП
НАП, НОИ, НСИ
Министър – председателят и министъра на финансите

ДРУГИ

Да има и външни лектори от централни ведомства и
контролни органи, но презентациите им да са с
практическа насоченост и препоръки за подобряване
дейността

Да се коментират и обсъждат добрите практики
Предварително да бъдат обсъдени темите на
Срещата

Повече свободно време и неформални контакти
Присъствие или участие на експерти от МФ

Отразени препоръки на участниците, екипа и УС

Открито заседание на ПКБФ в началото на Срещата
Докладване изпълнението на предложенията от
предходната среща
Запазване „дискусионния формат“ на работните групи и
доразвитие на подхода за работа с модераторите
Работните сесии - в рамките на първите 2 дни,
заключителната сесия - преди официалната вечеря
ЕФ – през 2014 – приключване на проектите от стария и
стартиране на новия програмен период

За решение на ПКБФ

Възможност за „поощрителна“ награда за най-добре
работещата група по предложение на ПК по бюджет и финанси
Да се обсъдят и развият критерии за присъждане на наградата
„Финансист новатор“, включително и за награда по
„професионални група“
Номинираните да представят „добрата/новаторска“
практика по време на Срещата
КУТИЯ за предложения, въпроси и казуси - за „посрамежливите“ колеги с писмени въпроси

ВОДЕЩИ ТЕМИ

Бюджет`2015 – нови възможности за
развитие
Общински ДДФЛ – кога и колко?

Ангажименти на ПКБФ по ХVІІ НСФО
ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПКБФ
 XVI-та Национална среща на финансистите –какво променихме
за една година?
 Моделът за управление на местните финанси в Норвегия–какво
и как можем да приложим у нас?
ДИСКУСИОННИ ФОРУМИ
Първи изводи и резултати от прилагането на ЗПФ и
изискванията за ефективно управление на бюджетния процес
Как да намалим финансовия риск при изпълнението на
европроекти в програмен период 2014-2020 г.?
Взаимодействие с одитните и контролните органи - с
участието на Сметна палата и ОСЕС
РАБОТНИ ГРУПИ
Нови подходи за определяне на ТБО
Предизвикателства на Бюджет`2015–централизирани или децентрализирани
делегирани дейности
Нов подход към изравнителните механизми
Открити въпроси по прилагането на новия сметкоплан
Ефективно администриране на местните приходи
Как да „изплуваме“от дефицита в местните дейности?

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

