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Управителният съвет на НСОРБ 
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ 
във връзка с чл. 14, ал. 1 от 
Устава на НСОРБ, свиква 
 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 
СДРУЖЕНИЕТО 

 
 

 
 
 
 
 

Съгласно уставно определения 
срок, поканата и материалите 
по дневния ред ще бъдат 
изпратени до делегатите на 1 
февруари 2011 г. 

 

 

 

на 1 март 2011 г. от 
13.00 ч. в София, 
парк-хотел „Москва”, 
зала „Европа”  

С Решение № 40 от 21 януари 2011 
г. Министерският съвет прие 
бюджетната процедура за 2012 г., 
която включва два етапа:  

•  Тригодишната бюджетна проце- 
дура за периода 2012-2014 г.: 
Ангажиментите на общините са да 
разработят и представят  в Минис- 
терство на финансите в срок до 28 
февруари 2011 г.  тригодишните 
си бюджетни прогнози в частта за 
местните дейности. 
•  Подготовката на проектобюджет  
2012 г.: В срок до 10 юни 2011 г. 
общините следва да разработят и 
представят в МФ проектобюд- 
жетите си за 2012 г. в частта за 
местните дейности. 
 
За всички етапи на бюджетната 
процедура за 2012 г. четете под- 
робно в Информационния бюлетин. 

СССтттаааррртттииирррааа   бббюююддджжжееетттнннааатттааа   
пппррроооцццееедддууурррааа   зззааа   222000111222   гггооодддииинннааа   
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                           ВВВааажжжннниии   рррееезззууулллтттааатттиии      

Напомняме: МОСВ приема до 
31 януари заявления на общини 
за безвъмездно предоставяне на 
находища на минерална вода за 
управление и ползване за срок 
от 25 години. 

На 18 януари министър Карад- 
жова подписа първите решения 
за предоставяне на община 
Костенец на две находища на 
минерална вода, изключителна 
държавна собственост, за безвъз 
мездно управление и ползване. 
Това са „Костенец” и „Момин 
проход”, за които заявленията 
са подадени в началото на 
януари.  
Досега 6 общини са поискали 
общо 14 находища. Това са: 
Велинград („Драгиново” и „Ка-
меница”); Бургас („Бургаски 
минерални бани”); Свищов 
(„Свищов” и „Овча могила”); 
Столична община („Овча куп- 
ел”, „София-Център”, „Баталова 
воденица”, „Железница”, „Лозе- 
нец”, „Надежда”, „Свобода” и 
„Панчарево”), Димитровград 
(„Меричлери”). 
 

Първите находища на минерални
предоставени на общините

Списъкът
минерални
държавна
могат да
ните за
ние и ползване
интернет
http://www.moew.government.bg/
Той е придружен
формация
които правото
ползване
бъде предоставено
на общините
Решението
околната
издава 
постъпван
общината
 

Общините, които през годината ще  кандидатстват
на проекти от Междуведомствената комисия
подпомагане към Министерския съвет, трябва
изпълнят указанията на чл. 93 от Постановление
изпълнението на държавния бюджет за 2011 
Те трябва да дадат информация за неизползваните
година  средства, получени по реда на Постановление
от 2008 година за прилагане на първоначални
на бедствия и аварии. Средствата могат
предназначение през тази година. 
Липсата на  информация за неизползваните
разход) средства дава основание на Комисията
дането на постъпилите от общините искания

ВВВааажжжнннооо:::    информираме    за остатъка
бедствия и аварии

                           24 януари  

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
Електронно издание на Националното сдружение  

 България     

 

 

          1 

      брой   3/2011             

на минерални води,  
на общините 

Списъкът на находищата на 
минерални води – изключителна 
държавна собственост, които 
могат да се предоставят на общи 

за безвъзмездно управле- 
ние и ползване, е публикуван на 
интернет страницата на МОСВ: 
http://www.moew.government.bg/ 

Той е придружен с подробна ин- 
формация за условията, при 
които правото на управление и 
ползване на находищата може да 
бъде предоставено безвъзмездно 

общините. 
Решението на министъра на 
околната среда и водите се 
издава в 14-дневен срок от 
постъпване на заявлението на 
общината в Министерството. 

 

кандидатстват за финансиране 
комисия за възстановяване и 
, трябва в най-кратък срок да 

Постановление  № 334 на МС за 
за 2011 г. 
неизползваните до края на 2010 
на Постановление № 15 на МС 

първоначални мерки при настъпване 
Средствата могат да се използват по 

неизползваните (или предвидените като 
Комисията да  отложи разглеж-
искания за финансиране. 

остатъка от парите за 
аварии 
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                           ПППрррееедддссстттооояяящщщооо    
 

���� „Годишно счетоводно приключване и 
бюджет 2011” 

7-8 февруари, ЦОМВ – с. Гергини 
НСОРБ продължава обученията по годишно 
счетоводно приключване и подготовка на бюджет 
2011. На 7-8 февруари предстои обучение по 
темите за второстепенни/третостепенни 
разпоредители с бюджетни кредити.  
Основните теми са: отчетни процедури, 
осъществявани в бюджетните предприятия преди 
изготвяне на оборотната ведомост, осче- 
товодяване на всички приходи и разходи за 2010 
г.; начисляване на приписаните приходи и 
разходи за отчетната година; изготвяне на 
оборотни ведомости и други елементи на 
годишния финансов отчет за 2010 г. 
Лектори ще бъдат експерти от Министерство на 
финансите и НСОРБ. 
Покана и заявка за участие може да намерите 
на интернет страницата на Сдружението.  

���� „Как да подготвим заявките за плащане по 
ЛИДЕР” 

4 февруари, ЦОМВ – с. Гергини 
НСОРБ организира семинар в подкрепа на  
общините, изпълняващи проекти по ЛИДЕР и в 
изпълнение на договореностите с Управляващите 
органи на Оперативни програми.  
Семинарът е насочен към общинските експерти и  
местните инициативни групи, които подготвят и 
подават отчетите и заявките за плащане по мярка 
431-2 от Програмата за развитие на селските 
райони.  
Лектори ще бъдат експерти от ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция (отдел „Оторизация на 
плащанията” по ПРСР) и Министерство на 
земеделието и храните, Дирекция „Развитие на 
селските райони”. 
Покана и заявка за участие може да намерите на 
интернет страницата на Сдружението.  
Не забравяйте в заявката за участие да опишете 
конкретните проблеми при подготовка на отче- 
тите и документите за плащане. Лекторите ще 
представят възможните решения, които да 
обсъдите на семинара. 

Българската агенция 
за инвестиции (БАИ) 
започва подготовка на 
каталог с големите 
проекти в страната, ко 
ито могат да заинтере- 
соват сериозни инвес- 
титори. 
Информацията от изда 
нието ще се публику- 
ва и на сайта на БАИ 
http://www.investbg.gover
nment.bg/ 
 Общините с проекти, 
за които е нужно 
финансиране, ноу-хау 
и контакти с бизнес 
партньори, могат да се 
възползват  от възмож 
ността чрез изданието 
и сайта на БАИ да 
представят своите ин- 
вестиционни намере- 
ния. Това може да 
бъде добра възмож- 
ност за контакт между 
бъдещи инвеститори и  
 

В търсене на инвеститори за големите  
    общински проекти 

          ПППооощщщааа   НННСССОООРРРБББ   

Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и 
средни предприятия, съв- 
местно с Асоциацията на 
бизнес клъстерите, органи- 

зира семинар, посветен на обединяване на 
фирмите, занимаващи се с интермодален 
товарен транспорт. Семинарът ще се проведе 
на 28 януари в Пловдив. 
Ще участват представители на Министерство 
на икономиката, енергетиката и туризма, 
Министерство на транспорта, информа- 
ционните технологии и съобщенията, Морски 
клъстер Варна, районни кметове и др. 
Допълнителна информация за семинара 
„Създаване на клъстер в областта на 
интермодалния товарен транспорт – двигател 
за нарастване на иновационния потенциал и 
интернационализацията на малките и средни 
предприятия”: тел. (02) 9329239/9329236, ел. 
поща: ani_bachvarova@sme.government.bg, 
s_ilieva@sme.government.bg 
 

Подпомагане на фирмите от 
транспортния сектор 

 

предприемачи, между 
държавни и общински 
институции, които 
имат интерес да вло- 
жат пари в подобен 
обект. 
Включването на проек 
ти в каталога ще бъде 
безплатно. Те трябва 
да бъдат с очаквана 
стойност над 500 хил. 
лв. в областите: про- 
мишленост; земеделие 
и селско стопанство; 
транспорт, логистика 
и инфраструктура; ту- 
ризъм; околна среда и 
възобновяеми енергий 
ни източници; инова- 
тивни творчески про- 
екти; недвижимост. 
За повече информация 
можете да се свържете 
с БАИ на ел. поща: 
catalog@investbg.governme
nt.bg или на тел. 
(02)9855572. 
 

 

 
На 8 февруари в Сарагоса Управляващият съвет на 
проект СМАРТ+ ще вземе решение за одобрените 
подпроекти, които ще бъдат финансирани в рамките 
на минипрограма СМАРТ+, програма INTERREG 
IVC, съфинансирана от  Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие.  
 

Обучения 
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АААккктттуууааалллнннооо:::    

                  Национално сдружение на общините в Република България

   

Може да коментирате проекти
указания по ОПРР 

 
Публикувани са проекти на Указания за
нение на договори по ОП „Регионално
развитие”. Коментари по тях могат да се
до 10 февруари. 
НСОРБ подготвя общата позиция на общините
и се обръща с молба до членовете

изпращат мнения и въпроси по документите
електронен адрес: namrb@namrb.org
февруари.  
Проектите са достъпни в интернет
http://www.bgregio.eu/Content.aspx?menu=left&pid=86 
 
 

Нови изисквания за изграждане
областни информационни центрове

Управляващият орган на Оперативна програма
„Техническа помощ” направи промени
насоките за кандидатстване по процедура
„Изграждане и функциониране на областни
информационни центрове”.  
Срокът за подаване на проектни предложения
удължен до 28 февруари 2011 г. Направени
уточнения и по отношение на периода
допустимост на разходите. Актуа
документи са достъпни на: 
http://www.eufunds.bg/bg/page/15 
 

На 21 януари Експертната комисия
осигуряване на прозрачност одобри 
проекта по мярка 312 „Подкрепа за създаване
развитие на микропредприятия”.  
Предметът на инвестициите е свързан основно
изграждане на семейни хотели и къщи
както и на фотоволтаични централи, тъй
мярката предлага възможност за финансиране
на възобновяеми енергийни източници
Останалите подкрепени инвестиции
оборудване на шивашка работилница
на специализирана строителна техника
оборудване на цех за полиграфични
Сред одобрените проекти е и осигуряван
оборудване за център за изкуствено
няване и ембрионален трансфер на коне

Общият размер на одобрените разходи
проектите възлиза на 6, 6 млн. лв., като
2 млн. лв. са субсидии.  

 

Одобрени са 15 проекта по Програма
развитие на селските райони
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проекти на 

Указания за изпъл- 
 „Регионално 

могат да се правят 

на общините 
леновете си да 
документите на 

namrb@namrb.org до 8 

в интернет: 
http://www.bgregio.eu/Content.aspx?menu=left&pid=86  

изграждане на 
центрове 

Оперативна програма 
промени в 

по процедура 
на областни 

предложения е 
Направени са 
периода на 
Актуалните 

    Транспортът
 

Министерство
енергетиката и
10-11 февруари

„Електрическите превозни 
кателствата на новата мобилност
представени новости в производството
трически автомобили и зареждащите
тях. Осигуряването на устойчив
еко и енергоспестяващи технологии
стратегията на ЕС „Европа 2020” 
от България. 
Вторият ден е посветен на европейската
иновации в транспорта и добри
Освен Стокхолм и Ротердам
Столична община. Електрическите
са възможност за осигуряване
транспортен сектор и намаляването
емисии. Въвеждането им в практиката
сътрудничество между регулаторните
националните и местни власти
За допълнителна информация
(02) 9407568, ел. поща: conference@mee.government.bg
 

 

Българо-йорданската камара
чество организира изложение
бизнес в Йордания” от 26 до 29 
Събитието ще премине под
Мирослав Найденов. Поканени
работещи в секторите: енергетика
източници на енергия; 
инженерингова дейност; селс
лека, дървопреработвателна
промишленост; туризъм. 
фирмите за предстоящото събитие
Специална покана е отправена
побратимените градове и заинтересовани
Общините също могат да предоставят
на фирмите, проявяващи интерес
Пакетната цена за участие
самолетен билет, трансфер) е
 
Молим проявилите интерес
на общински съвети да информират
до 15 февруари. 
 

 

комисия за 
одобри нови 15 

за създаване и 

свързан основно с 
къщи за гости, 

централи, тъй като 
финансиране и 

източници. 
инвестиции са за 

работилница, покупка 
техника и 

полиграфични услуги. 
осигуряването на 

изкуствено осеме- 
на коне. 

разходи по 
като от тях 4, 

            Дни на българския
 

Програма за 
райони 

         НННооовввиииннниии      

Почетният консу
Йордания в България
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Транспортът на бъдещето 

Министерство на икономиката, 
енергетиката и туризма организира на 

ри в София конференция   
превозни средства – предизви- 
новата мобилност”. Ще бъдат 

в производството на елек- 
зареждащите устройства за 

устойчив растеж, основан на 
технологии, е в основата на 

Европа 2020” и се приема изцяло 

на европейската политика за 
и добри практики на общини.  

Ротердам, ще бъде представена и 
Електрическите превозни средства 

осигуряване на по-устойчив 
намаляването на въглеродните 

в практиката изисква тясно 
регулаторните органи на ЕС, 
власти. 

информация и заявка за участие: тел. 
conference@mee.government.bg 

камара за икономическо сътрудни 
изложение „Дни на българския 

до 29 март в Аман. 
премине под патронажа на министър 

Поканени са български фирми, 
енергетика и алтернативни 

енергия; пътно строителство; 
селско стопанство; химическа, 

дървопреработвателна и целулозно-хартиена 
. БТПП е информирала 

предстоящото събитие.  
отправена към кметовете на 
и заинтересованите общини. 
да предоставят информацията 

проявяващи интерес.  
участие на човек (хотел, виза, 

трансфер) е около 1400 евро. 

интерес кметове и председатели 
информират НСОРБ най-късно 

българския бизнес в Йордания 

консул на Хашемитско кралство 
България и председател на  
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         НННооовввиииннниии   оооттт   оообббщщщииинннииитттеее    

        ���                      

 

Всяка година
рите и сурвакарите
игри „Сурва
ниците ще
групи от
Очакват
Белгия. 

Традиционно началото поставя спектакъл
завършва с пъстри илюминации, буйни хора
Групите образуват непрекъснат поток от
издание на фестивала отново ще има „Работилница
открито, дискусия на тема „Фестивал и
Регионалният исторически музей, Мемориалът
Общината организира фестивала от 1966 г
България и на Балканите. През 1995 г. Перник
(ФЕКГ). Миналата година президентът на
традиции.  
Духът на Сурва носят и локалните кукерски
Радомир.     

 

Перник – европейска

ИНФОРМАЦИОННИЯТ БЮЛЕТИН
НА НСОРБ 

 
Всеки месец е при вас и ви информира
Винаги ви „чува”. 
Търси решения на вашите проблеми
Често ви съветва и консултира. 
Той ви представя. 
Разказва ви за другите. 
Приближава Европа и света до вас
Той ви сближава и откроява. 
Идва при вас вече 13 години. 
 
Знаете го и му вярвате. 
Защото го създадохме и „отгледахме
заедно! 
Защото го развиваме и променяме
заедно! 
Защото го ползваме! 
 
Продължава абонаментната кампания
Информационния бюлетин на НСОРБ
2011 година. 
Цени на годишен абонамент: общини
кметства – 130 лв., за други абонати 
лв. 
Заявка за абонамент – на последна
страница на Информационния бюлетин
Попълнете и изпратете! 
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Всяка година от 28 до 30 януари Перник се превръща в европейската
рите и сурвакарите. Тогава се провежда  Международният

Сурва”. Тази година предстои неговото 20-то издание
ниците ще бъдат над 4600. Три дни из пернишките улици
групи от всички етнографски области на България и чуждестранни

т се групи от Колумбия, Индонезия, Македония, Сърбия
Белгия.  

спектакъл на открито, когато воеводата на „Сурва” запалва фестивалния
буйни хора, маски и чанове, а на сутринта из града тръгват

поток от цветове, звуци и ритми, дошли от цял свят. В
Работилница за маски” , изложба на чанове, фолклорни

Фестивал и туризъм” . Отворени за посетители ще бъдат Подземният
Мемориалът на миньорския труд и средновековната Пернишка

 1966 г. и той e най-авторитетната изява на традиционни
Перник е приет за член на Федерацията на европейските

президентът на ФЕКГ обяви града за европейска столица на сурвакарските

кукерски игри в селищата в регион „Граово”: в общините
                

              По материали

европейска столица на кукерите и сурвакарите

БЮЛЕТИН 

информира. 

проблеми. 

до вас. 

отгледахме” 

променяме 

кампания за  
НСОРБ за 

общини и 
абонати – 150 

последна 
бюлетин.  

Общините от Югоизточна
изложение в Сараево

На 10-11 март в град Сараево
Херцеговина, Мрежата на асоциациите
власти от Югоизточна Европа
първото изложение на общините
Европа.  В рамките на форума
обменят добри практики и идеи
проблеми и възможности за разв
на инвеститори и осигуряване на
от различни донори. Основни теми
семинари, дискусии и кръгли маси
ефективност, социалното включване
интеграция и устойчивият туризъм
местните власти от Китай, Северна
също ще вземат участие. В официалните
участват президентите на Комитета
Съюза на обединените градове
СЕОР, Eвропейските комисари с
разширяване.  

Програмата на изложението и заявката
него са публикувани на интернет
НСОРБ: http://www.namrb.org.   
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европейската столица на куке 
Международният фестивал на маскарадните 

издание и вече е ясно, че участ- 
улици ще дефилират маскарадни 

и чуждестранните формации. 
Македония, Сърбия, Италия, Испания и 

апалва фестивалния огън. Вечерта 
града тръгват първите маскирани. 
свят. В рамките на предстоящото 
фолклорни концерти, DJ парти на 
бъдат Подземният минен музей, 
Пернишка крепост. 

традиционни игри и обичаи с маски в 
европейските карнавални градове 

на сурвакарските и кукерските 

общините Брезник, Земен, Перник, 

По материали на вестник „Дневник”  

сурвакарите 

Югоизточна Европа - на oбщо 
в Сараево 

Сараево, Федерация Босна и 
социациите на местните 

Европа /НАЛАС/ организира 
общините от Югоизточна 

форума местните власти ще 
идеи, ще дискутират общи 

за развитие чрез привличане 
осигуряване на финансова подкрепа 

Основни теми на съпътстващите 
кръгли маси са: енергийната 

включване, европейската 
туризъм.  Представители на 
Северна Америка и Африка 
официалните церемонии ще 
Комитета на регионите, 

градове и местните власти, 
комисари с ресор енергетиката и 

изложението и заявката за участие в 
интернет страницата на 

 




