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          e-mail: namrb@namrb. org 
      брой 10/2012            

14 март  

Световен ден на реките 

Всяка година на този ден 

хора от целия свят поста- 

вят въпроса за запазване 

и възстановяване на ре-  
ките. Те се обявяват против разру- 

шителните водни проекти и искат 
отговорно управление на водното 

богатство. 
http://www.internationalrivers.org/day-of-

action 

15 март 
Световен ден на потребителите 

 

 

 

На 15 март 1963 г. президентът 
Джон Кенеди обявява идеята за 

Закон за защита на потребителите. 
Той посочва 4 основни права: безо- 

пасност; информация; избор и пра -
вото да бъдеш чут.  
По-късно са добавени още четири 

права: образование, задоволяване 

на основните потребности, обезще- 
тение и здравословна околна среда.  
http://www.consumersinternational.org/o

ur-work/wcrd 

 

   КККааалллеееннндддаааррр  

   Национално сдружение на общините в Република България                                                           

Управителният съвет прие позиция по важни за 
общините законопроекти 

 

 

 

На 9 март в офиса на НСОРБ се проведе първото заседание на новоиз- 
брания Управителен съвет. Обсъдени бяха три основни групи въпроси 

– становища по проекти на нормативни актове, вътрешноорганиза- 

ционни въпроси и определяне на представители и актуални проблеми 

на общините. Взети са следните по-важни решения: 

Становища по проекти на нормативни актове 

УС прие становище по проекта на Закон за предучилищното и учи-

лищно образование. НСОРБ ще настоява за определяне на кмета за 
работодател на директорите на общински училища, осигуряване на 
държавна подкрепа за развитие материалната база и за издръжката на 
децата в детските градини и т.н. 

В позицията по проекта на ЗИД на Закона за устройство на терито- 
рията са включени предложения за едногодишен отлагателен срок, в 

който общините да поемат новите си правомощия по контрол на стро- 

ежи четвърта, пета и шеста категория, настояване за запазване размера 
на санкциите за общински служители, финансово осигуряване на въз -
ложените на общините ангажименти.  

По проекта на Закон за младежта Управителният съвет препоръчва 
цялостно преразглеждане на регламенти и възразява срещу възлагане- 
то на общините на нови, финансово неосигурени дейности. 

Управителният съвет обсъди и два проекта на ЗИД на Закон за води- 

те. Определена беше работна група, на която се възложи отстояването 

на интересите на общините пред компетентните институции. 
Становищата ще бъдат публикувани на страницата на НСОРБ – 
рубрика „Нашата позиция”. 

 Вътрешноорганизационни въпроси и определяне на представители 

По аналогия с постоянните комисии на Народното събрание, УС прие промени в броя и наименованията на 
комисиите на НСОРБ. Интересът на общините за включване на предствавители ще бъде проучен до- 

пълнително. На интернет страницата на НСОРБ ще бъде публикуван списъкът и сроковете за подаване на 

предложения за членове на комисиите. 

До 16 март се удължава срокът, в който общините могат да изпращат предложения за включване на свои 

изборни представители в консултативни и управителни органи. Формулярът за заявки беше предоставен на 
делегатите на заседанието на Общото събрание. 
Управителният съвет прие предложение до Министерския съвет за състава на българската делегация в Коми- 

тета на регионите на ЕС. Определени бяха и делегатите в Общото събрание на Мрежата на асоциациите на 
местните власти от Югоизточна Европа (НАЛАС). 

Актуални проблеми на общините 

Управителният съвет обсъди средствата за зимно поддържане в общините. Проучването на НСОРБ показа, че 
поради неблагоприятните метеорологични условия разходите за снегопочистване са се увеличили с около 65 

на сто. Редица общини не разполагат с необходимия финансов ресурс за разплащане с поддържащите фирми. 

Досега недостигът е около 10 млн. лв. УС ще предложи на Министерство на финансите недостигът да се пок- 

рие по равно от държавния и от общинските бюджети. Определена е група от трима членове на УС, на която е 
възложено да проведе среща с Министъра на финансите.  

Месечната среща с Управляващите органи на ОП ще се проведе на 20 март от 15.00 ч. 

 Следващото заседание на Управителния съвет е насрочено за 6 април в София. Вашите предложения за 

теми за дневния ред можете да изпращате в офиса на НСОРБ или директно до членовете на УС. 

Ахмед Башев – кмет на община Гърмен, Димитранка Каменова – кмет 
на община Берковица, и Красимир Мирев – кмет на община Търговище, 

бяха избрани за заместник-председатели на УС 
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   Национално сдружение на общините в Република България                                                           

През миналия месец в Шумен се проведе форум за представяне на схема „Подкрепа за енергийна 
ефективност в многофамилни жилищни сгради” по ОП „Регионално развитие”.  

Чрез схемата в 36 града ще се реализира 3-годишен проект „Енергийно обновяване на българските домове”, 

с обща финансова помощ от 50,1 млн. лв.  Управлението на проекта ще се извършва от дирекция „Жилищна 
политика” на МРРБ с подкрепата на специализирано звено. Чрез процедура за обществена поръчка ще бъдат 
избрани проектни мениджъри за 6-те района за планиране и София, които ще определят допустимите сгради 

и ще подпомагат изпълнението на предвидените мерки. В момента се разработват критериите за допусти- 

мост за крайните бенефициенти – сдруженията на собствениците, които чрез последните промени в ЗУЕС 

имат по-облекчени условия за учредяване. Проектът предвижда 50 на сто от стойността на дейностите да се 
предоставя като безвъзмездна помощ, а останалата част да се финансира от собствениците. За тяхно улес- 
нение е предвидено създаването на Фонд за жилищно обновяване с ресурс от 13 млн. лв. за нисколихвени 

кредити. Управляващият орган на ОПРР подчертава значимата роля на общините за реализиране на схемата:  
- При регистриране Сдруженията на собствениците; 
- Прилагане на проекта в сгради с общински жилища; 
- Облекчено издаване на разрешения за строеж за предвидените строително-монтажни работи (СМР); 

- Предварителна проверка за допустимостта на сградата спрямо критериите; 
- Съдействие при осигуряване на техническата документация за сградите; 
- Подкрепа за информационните кампании; 

- Предоставяне на стимули чрез политиките за местни данъци и такси; 

- Предоставяне на стимули чрез съпътстващо обновяване на прилежащи и междублокови пространства; 
-  Определяне на местен координатор за комуникация с дирекция „Жилищна политика” на МРРБ 

Присъстващите на срещата общини изразиха готовност за подкрепа при осъществяване на мерките.  

Община Шумен вече е започна- 
ла срещи с домоуправителите на 
етажна собственост за разяснява- 

не на условията за прилагане на 
схемата. За жилищата със серти- 

фикати клас А или Б общината 
ще предостави данъчни облекче- 
ния, съгласно нормите на закона. 
Те са средно около 50-60 лв. го- 

дишно и не са значим стимул за 

собствениците. Затова от община- 
та планират ТЕЦ Шумен да пре- 
достави от 20 до 50 на сто съфи- 

нансиране на сдруженията на соб- 

ствениците за реконструиране на 
отоплителните инсталации. 

Общината ще предостави допъл- 

нителен стимул от 20 на сто съфи 

нансиране за благоустройство на 
междублоковите пространства на 
сградите в проекта. Тя  ще санира 
сградите с преобладаващи нейни 

апартаменти.  

 

Община Бургас ще се насочи 

към саниране на сградите с об- 

щински жилища като предвиди 

ресурс за съфинансирането. Ще 
подпомогне и дейностите по бла- 
гоустройство на междублоковите 
пространства чрез общинската 
програма за подпомагане на мал- 

ки благоустройствени проекти. 

Общината ще участва активно в 

информационната кампания по 

проекта и ще организира обуче- 
ния за домоуправителите. Двама 
експерти по енергийна ефектив- 

ност ще предоставят постоянни 

консултации на сдруженията на 
собствениците, вкл. и на място.  

Общината планира от 2013 г. да 
учреди Фонд за съфинансиране 
на проектите за саниране – револ- 

виращ кредитен ресурс за  сдруж- 

нията на собствениците. 
 

Столична община ще проведе 
обучения за домоуправителите по 

проекта в 24-те района. Планира 
се освобождаване от такса за пра- 
во на строеж за СМР в изпълнение 
на мерките. За 2013 г. ще се пред- 

види ресурс за пълно финансиране 
на благоустройството на между- 

блоковите пространства на сгра- 
дите, включени в проекта. 
Общината поема ангажимент да 
изготви 12 типови проекта за  па- 
нелните сгради в София и да ги 

предостави на сдруженията на соб 

ствениците за нуждите на обслед- 

ването и архитектурното заснема- 
не на сградите. 
Със средства от фонд „Козлодуй” 

ще бъдат подменени абонатните 
станции на 500 сгради, с което ще 
се постигнат до 40 на сто иконо- 

мии на енергийно потребление.  
 

ПРЕДСТОЯЩО: За изпълнението на дейностите по проект „Енергийно 

обновяване на българските домове” е необходимо 36-те общини, на чиято 

територия ще се осъществява проектът, да определят координатори.  

Данните за определените координатори и техните заместници се предоставят 
на Дирекция „Жилищна политика” в МРРБ, на ел.адрес 
hstoichkova@mrrb.government.bg Общините с районно деление следва да 
посочат координатор и заместник за всеки район. 

 

 

ОПРР в подкрепа за енергийната ефективност на жилищните сгради 

НОВАТА СХЕМА 

ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНИТЕ 
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Правителството отмени ПМС №161/2011 за приемане на нов Класификатор на длъжностите в 

администрацията и наредбата за прилагането му, както и наредбите по прилагането на Закона за 
държавния служител, приети с ПМС №314/2011. Документите трябваше да влязат в сила на 15 март т. г. 
Решението за отмяна е породено от факта, че проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за 
държавния служител все още се обсъжда в Народното събрание. Нормативните актове ще бъдат разгле- 
дани отново от правителството след одобряването на законопроекта от парламента. 
От отменените документи остава изискването държавният служител при встъпване в длъжност и всяка 
година до 30 април да декларира имотното си състояние и получените през предходната календарна 
година възнаграждения, свързани с полагане на труд извън служебното правоотношение, и основанията за 
тяхното получаване. Това е изискване от Наредбата за документите за заемане  на държавна служба. 
 

 

На заседанието на Националния съвет за детето, което се проведе на 6 март, бяха представени и обсъдени 

резултатите от доклада по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2011 г. и 

приоритетите и дейностите за тази година. 
Докладът за дейностите от изминалата година съдържа систематизирани насоки и обобщена информация 

на национално равнище по планираните индикатори. Извеждат се конкретни препоръки за оптимизиране 
изпълнението на политиките за деца през 2012 г.  
В информационния бюлетин ще публикуваме подробна информация за отчетените основни негативни 

тенденции, пряко свързани с работата на общините – бедност, насилие и престъпност.  
Предстои приемане на обсъдените по време на заседанието документи от Министерския съвет, както и 

публикуването им на интернет страницата на ДАЗД.  

............... 

На фокус – правата на децата 

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА 

ДИСКУСИЯ ПО НОВИЯ ЗАКОН ЗА ДЕТЕТО 

През изминалата седмица се проведе публична дискусия по новия Закон за детето, организирана от 
Икономическия и социален съвет (ИСС) и Министерство на труда и социалната политика.  
Обсъдени бяха основните акценти от приетата от ИСС резолюция: 

- Подкрепа за ключовата роля на отговорното родителство и комплексната защита на правата на децата.  
- Необходимостта от обществена отговорност и комплексен подход при решаването на проблемите: 

ранно отпадане от училище, образователно равнище и закрила на децата. Като сериозна стъпка в 

постигането на по-добри резултати се отчита разписаният в закона механизъм за деца, трайно 

непосещаващи училище и свързаните с тях мерки и услуги. 

- Значението на семейната, училищната и публична среда за качественото отглеждане на децата. 
- Нуждата от превантивни мерки в областта на общественото здравеопазване: затлъстяване, 

тютюнопушене, алкохолизъм и психични заболявания при децата. 
- Надеждността и публичността на данните и индикаторите, измерващи въздействието на политиките 

върху правата на детето, особено за най-уязвимите групи. 

- Липсата на предварителна пълна и реалистична оценка за необходимите кадрови, финансови и 

материални ресурси за успешно приложение на закона и регламентираните в него права и услуги. 

Законът срещна сериозна съпротива от родителските неправителствени организации. Според тях голяма 
част от текстовете са неясни и това буди притеснения за разнозначното им тълкуване от социалните 
работници.  

Публичното обсъждане ще продължи до края на март. По план през май законът ще бъде внесен в 

Министерския съвет. Представителите на МТСП са отворени за предложения и коментари, като изразиха 
готовност за продължаване на дебата. 
НСОРБ започва обсъждане на проектозакона в общините. Той е достъпен на:  
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?@lang=bg-BG&Id=452  

На 6 март Националната мрежа на децата представи Бележника с оценки на изпълнението на държавните 
ангажименти към децата на България за 2011 г.  
С материала можете да се запознаете от:  http://nmd.bg/wp-content/uploads/2012/03/NMD_Belejnik_2011.pdf  

 

 

МС отмени нормативни актове по Закона за държавния служител 
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•  14-14 март  

София, х-л „Дедеман 

Принцес София” 

„Промените в ЗОП: как ще се отразят 
върху дейността на общините като 

възложители” 

Поради големия интерес към темата, 
НСОРБ-Актив” ЕООД организира второ 

обучение.  
Лектори ще бъдат: 
•  Милана Кривачка, експерт „Общест- 
вени поръчки”; 

•  Ивайло Стоянов, държавен експерт 
отдел „Предварителен контрол”, АОП; 

•  Цветелина Попова, директор на ди- 

рекция „Обществени поръчки и 

концесии” в КЗК.  

До 12 март можете да изпращате пред- 

варително въпроси за обучението на e-

mail: l.velichkova@namrb.org. 

Програма и заявка за участие може да 
намерите на интернет страницата на 
НСОРБ. 

 

Обучения 

ПППрррееедддссстттооояяящщщооо  
НННооовввиииннниии  

Програма за развитие на селските райони 

ПРОЧЕТЕТЕ! На интернет страницата на 

НСОРБ („Медиите за общините" )може да 

намерите подбор на публикациите, 

посветени на общините и местното 

самоуправление от националните и 

регионални медии.  

За подготовка на месечната среща с пред- 

ставителите на Управляващите органи на 
Оперативните програми и ДФ „Земеделие” 

на 20 март, НСОРБ кани заинтересованите 
общини да представят теми и въпроси за 
обсъждане.  
На интернет страницата на НСОРБ е 

публикуван формуляр. Очакваме заявки от 

общините за теми и конкретни въпроси за 

предстоящата среща до 14 март на  

електронен адрес:  namrb@namrb.org или 

на факс 02/943 44 67; 943 44 31. 

ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 122 

От 26 март до 29 юни ще бъде приъмт на проекти по 

мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на 
горите” по ПРСР.  

Общините могат да кандидатстват за закупуване на 
специализирана горска техника и оборудване, оборуд- 

ване за сеч (харвестъри, процесори и моторни триони), 

машини за извоз и товарене на дървесина (сортимен- 

товози, трактори, кранове и товарачи, въжени линии и 

лебедки), за отгледни сечи във високостъблени насаж- 

дения и култури до 40-годишна възраст, освет ления и 

прочистки в семенно възобновени издънкови насаждения 
на възраст до 10 години, както и за разходи по подго- 

товка на проектите.  
По мярката могат да кандидатстват общини, 

притежаващи над 10 ха гори. Максималният размер на 
субсидията е 60 на сто от допустимите разходи, а макси- 

малният размер на проекта е левовата равностойност на 
600 хил. евро.  

Изменения в наредбите на МЗХ по общинските мерки, 

свързани с промените в Закона за обществените поръчки 

в сила от 26.02.2012г.  
На страницата на ПРСР, www.prsr.government.bg, раздел 

„Документи”, подраздели „Документи по оси” са 
публикувани проектите на наредби за изменение и 

допълнение на наредбите по мерки 321, 322, 313, 223 и 

226.  

Измененията регламентират реда за извършване на 
контрол от ДФ „Земеделие” върху обществените поръч- 

ки по мерките във връзка с измененията на Закона за 
обществените поръчки в сила от 26 февруари.  

Предстои и публикуване на актуализирани правила-
указания на ДФЗ за конкретните процедури за контрол 

от Разплащателната агенция.  

СЕМИНАР ПО МЕРКИ 321 И 322 

До 13 март продължава записването за еднодневния 

семинар на МЗХ по мерки 321 и 322. Той ще се проведе 
на 17 март в Банско. Ще бъдат представени актуални 

въпроси по прилагането на мерките и промените в Обща- 
та селскостопанска политика, касаещи селските общини, 

през новия програмен период 2014-2020 г. Лектори ще 
бъдат експерти от Дирекция „РСР”. Организаторите 
осигуряват нощувки на 17 март за представителите на 
общините. За информация и записвания тел:  (02) 

9811402/98171 24, 9801594 и ел. поща:  
joana@bulgarianviptours.com, press@stbcommunications.eu  
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Очакваме въпросите на общините 
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На среща в Министерския съвет бяха обсъдени
дизвикателствата пред общините с проекти
граждане на ВиК мрежи, пречиствателни
депа за отпадъци със средства от О
участваха Министър-председателят, министрите
околната среда и водите, по управлението
ствата от ЕС, на земеделието и храните
налното развитие и благоустройството
спорта и съобщенията, представители
„Пътна инфраструктура”, Националната
„Железопътна инфраструктура”, НСОРБ
бенефициенти. 

Досега са сключени договори за над 2,2 

Проекти за още 2 млрд. лева са в
изпълнението им може да започне още сега
Общините бяха призовани да ускорят
по провеждането на обществените поръчки
институциите поеха следните ангажименти
•  МОСВ предоставя възможност за сключване
предварителни договори при потвърден
проектите;  
•  МОСВ потвърди готовността за предоставяне
техническа помощ чрез мобилни експертни
от инженери и юристи. Общините
изпращат заявките на: ope@moew.government.bg

•  МЗХ, МТИТС, МРРБ и институциите
с процеса по съгласуване на административни
цедури, ще разглеждат приоритетно преписките
общините с такъв тип инфраструктурни
По-бързо ще се одобряват процедури като
предназначението на земята, строителство
ния горски фонд и при преминаването
мрежи през републиканските пътища
•  МРРБ ще търси възможности за анг
ВиК дружествата при съфинансирането
тите, изпълнявани от общините.  
Участниците се договориха да организират
срещи за отчитане на напредъка по ангажименти

 

 

ОП „Околна среда

НАТИСК КЪМ ОБЩИНИТЕ ЗА УСКОРЯВАНЕ
НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ

МОСВ изпрати на 6 март писмо до всички
с което предупреждава за лица
(консултанти, строители и др.), представящи
препоръчани от Министерството при възлагане
обществени поръчки.  

Обръщението можете да намерите на
http://ope.moew.government.bg/bg/news/newsdetail/fr

om/current/id/325 

ОБРЪЩЕНИЕ НА МИНИСТЪР КАРАДЖОВА
КЪМ ОБЩИНИ 
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Отменени са  Наредбата
обществени поръчки и 

ване на предварителен контрол
за обществени поръчки, финансирани
частично от европейските фондове
 Въведен е задължителен предварителен
от Агенцията за обществени
на стойност над праговете по
цедури, за които се изисква
обявление в официалния
съюз). 
Във връзка с променените нормативни
е необходимо ново планиране
поръчки по проектите. 
Новите образци на документи
3 и 4 за обществени поръчки
http://sf.mon.bg/ 

 

съвет бяха обсъдени пре- 
с проекти за из-

пречиствателни станции и 

средства от ОПОС. В нея 

председателят, министрите на 
управлението на сред- 

земеделието и храните, на регио- 

благоустройството, на тран- 

представители на Агенция 

ационалната компания 

НСОРБ и общини-

за над 2,2 млрд. лева. 
лева са в оценка, но 

започне още сега.  
да ускорят дейностите 

обществените поръчки, като 

следните ангажименти: 

възможност за сключване на  
при потвърден обхват на 

готовността за предоставяне на 
експертни екипи 

Общините могат да 
ope@moew.government.bg; 

институциите, свързани  
на административни про- 

приоритетно преписките на 
инфраструктурни проекти. 

процедури като промяна 
строителство в държав- 

преминаването на ВиК 

републиканските пътища.  
възможности за ангажиране на  

съфинансирането на проек- 

да организират редовни 

напредъка по ангажиментите. 

На 29 и 30 март Управляващият
организира в София среща
тели на общините бенефициенти
На участниците ще бъдат представени
раните указания за изпълнение
сила от 15 февруари 2012 

Официалните покани до общините
обучението ще бъдат изпратени
 

ОП „Регионално

Има промени в предварителния
вяван от Агенцията по обществени
върху процедури за обществени
проекти, съгласно измененията
вените поръчки (ЗОП). Според
сила от 26 февруари т.г., на
от АОП подлежат процедури
• за строителство на стойно
от 2 400 хил. лв.; 

• за доставка или услуга на стойност
висока от съответната стойност
45а, ал. 2 от ЗОП. 

Законът изисква в посочените
зират два етапа на контрол
процедурата и след обявяването
обществените поръчки. 

Методическите указания на
на: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/20a

2012-3_1.pdf  

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

 

ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩИНИТЕ
 

среда” 

ОБЩИНИТЕ ЗА УСКОРЯВАНЕ 

ПРОЦЕДУРИ 

писмо до всички общини, 

лица и фирми 

др представящи се за 
при възлагане на 

намерите на: 
http://ope.moew.government.bg/bg/news/newsdetail/fr

МИНИСТЪР КАРАДЖОВА 

Промени след изменението

обществените

НОВИ ДОКУМЕНТИ
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Наредбата за възлагане на малки 

и Наредбата за осъществя- 

предварителен контрол върху процедури 

поръчки, финансирани напълно или 

европейските фондове; 
задължителен предварителен контрол 

обществени поръчки за процедури 

праговете по чл. 45а от ЗОП (про -

които се изисква публикуване на 

ия вестник на Европейския 

променените нормативни документи 

ново планиране на обществените 

документи по приоритетни оси 

обществени поръчки са публикувани на: 

правляващият орган на ОПРР 

София среща-обучение с представи- 

общините бенефициенти по програмата. 
ще бъдат представени актуализи- 

за изпълнение на договорите, в 

 г. 
покани до общините за участие в 

бъдат изпратени от УО на ОПРР.  

Регионално развитие” 

предварителния контрол, осъщест- 
Агенцията по обществени поръчки (АОП) 

процедури за обществени поръчки по евро- 

съгласно измененията в Закона за общест- 
Според правните норми, в 

., на предварителен контрол 

подлежат процедурите: 
строителство на стойност равна или по-висока 

или услуга на стойност равна или по-

съответната стойност, посочена в чл. 

в посочените случаи да се реали- 

на контрол – преди откриване на 
след обявяването й в Регистъра на 

указания на АОП са публикувани 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/20a-

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА АОП 

 

ОБЩИНИТЕ БЕНЕФИЦИЕНТИ 

 

след изменението на Закона за 

обществените поръчки 

ДОКУМЕНТИ ПО ОПРЧР 
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1111 София, ул.  „Голаш” № 23 тел./факс (02) 943 44 68; 943 44 65

                                                                                                                                                   

НННооовввиииннниии    оооттт    оообббщщщииинннииитттеее    

МММееежжждддууунннааарррооодддннниии   нннооовввиииннниии  

От 30 април до 2 май в Лас Вегас, Невада
проведе търговското изложение за отпадъци
Експо 2012 (Waste Expo 2012) 

НСОРБ получи от Търговското аташе на
България кaни общините  се за включ
алната бизнес-делегация за изложението
Това е най-голямото търговско изложение
верна Америка за управление на твърди
отпадъци, рециклиране на отпадъци, 

на сметища и управление на медицински
с над 550 изложители и над 11 хиляди
от цял свят. Waste Expo е предназначен
жавни/общински служители и фирми
браншове с интерес към технологии, оборудване
услуги за управление на отпадъци.  

За повече информация: www.wasteexpo

Участниците в делегацията са освободени
за участие. Посолството на САЩ ще организира
срещи с изложителите. Групата ще бъде
жена от представител на търговското представи
телство към посолството. Краен срок за
ция и включване в групата: 14 март.  
Пакетната цена при настаняване в двойна
1473 евро, а за единична стая – 1788 евро
включени трансфери летище - хотел
закуските в хотелите в САЩ; в
трансферите в Лондон) 

За включване в групата или въпроси
5784, 939 5740, 02/ 80 80 100, 0898 

поща: stanislava.dimitrova@trade.

office@chancetravel.com 

 

Покана до кметовете за участие

търговското изложение за отпадъци

Посолството на Република
Полша в България е проявило
инициатива за развитие
становяване на побратимява
ния между полски и български
общини в сферата на усвоява

не на средства та от Европейския съюз
Ако проявявате интерес за установяване
транни отношения с полска община мо
заявите първоначален интерес на 
m.tsvetkova@namrb.org. 

Ще ви информираме за последващите
действия в Електронния бюлетин и интернет
страницата на НСОРБ.  

Възможност за побратимяване

български и полски общини
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На 22 и 23 март в Копенхаген
европейска среща на върха на
те, организирана от Комитета
трудничество с общината на Копенхаген
ния областен съвет на Дания
Срещата предхожда Конференцията
тойчиво развитие („Рио +20

председателят на КР, Мерчедес
зив към участниците да представят
местни и регионални практики
чески ангажимент за изработване
В срещата ще участва и председател
ската комисия Жозе Мануел
Предвидени са различни семинари
Градската динамика и европейското

- влиянието на ЕС за развитието
- привличане на гражданите
местни проекти.  

Зелени градски стратегии: 

градовете и регионите 

- иновативно финансиране
икономика;  

- градското развитие като
предизвикателство: устойчиви
пространства. 

 Предвидена е изложба „Красиви
гентни и приобщаващи: цветни
покаже най-добрите практики
Българските общини ще бъдат
товете на Гоце Делчев, Добрич
ще и двама съветници от Столичния
съвет.  

Вегас, Невада, ще се 
изложение за отпадъци Уейст 

аташе на САЩ в 

а включат в офици- 

изложението.   

изложение в Се- 
управление на твърди битови 

, строителство 

медицински отпадъци 

хиляди посетители 

предназначен за дър- 

и фирми oт всички 

технологии, оборудване и 

wasteexpo.com 

са освободени от такса 
САЩ ще организира 

Групата ще бъде придру- 

ърговското представи- 

срок за регистра -

в двойна стая e 

1788 евро. (не са 
хотел - летище и 

САЩ включени са 

въпроси: тел. 02/939 

 955567 и ел. 

.gov или 

кметовете за участие в 

изложение за отпадъци 

От 20 до 22 март в Страсбург
сесия на Конгреса на местните
власти в Съвета на Европа
В дневния ред на сесията е включено
доклада за местните избори в
ври 2011 г., които бяха наблюдавани
на Конгреса. Във фокуса на
нансовата криза, предизвикателствата
те и регионални власти, създаването
алианс за интеграция на ромите
новите процедурни правила за
В сесията ще вземат участие
ската делегация. 

Среща на върха на градовете

Сесия на Конгреса на
регионални власти

Посолството на Република 
България е проявило 

развитие и въз- 
становяване на побратимява- 

полски и български 

сферата на усвоява-  

ъюз.  
установяване на двус- 

община можете да 
 ел. поща: 

те конкретни 

юлетин и интернет 

побратимяване на 

полски общини 
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нхаген ще се проведе Петата 
на върха на градовете и региони- 

от Комитета на регионите в съ- 

общината на Копенхаген и столич- 

съвет на Дания.  

Конференцията на ООН за ус- 
Рио +20”) през юни. Затова 
Мерчедес Бресо, отправи при- 

участниците да представят най-добрите 
практики, да заявят полити- 

изработване на позиция на ЕС. 

редседателят на Европей- 

Жозе Мануел Барозу.  

различни семинари: 

европейското управление 

за развитието на градовете; 
гражданите в регионални и 

 „Рио +20” и ролята на 

финансиране за зелена градска 

развитие като основно екологично 

устойчиви градски природни 

Красиви, зелени, интели- 

цветни градове”, която ще 
практики за градско развитие. 
ще бъдат представени от кме- 

Делчев Добрич, Монтана, Търгови- 

от Столичния общински 

 

в Страсбург ще се проведе 22-та 
Конгреса на местните и регионалните 

 

сесията е включено обсъждане на 
избори в България през октом- 

които бяха наблюдавани от делегация 

фокуса на дебатите ще бъдат фи- 

предизвикателствата пред местни-

създаването на европейски 

интеграция на ромите. Ще бъдат приети 

правила за работа на Конгреса  
вземат участие членовете на българ- 

градовете и регионите 

Конгреса на местните и 
регионални власти 


