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ООН обяви 2011-та за Между-
народна година на горите. Цел-
та на световната общност е да 
открои значението на горите и 
да потърси възможности за 
устойчивото им управление и 
опазване.  
Мотото на инициативата е 
„Гора за хората”. Създаден е 
сайт към страницата на Фо- 
рума по горите към ООН: 
www.un.org/esa/forests/2011.html 
Българската Седмица на гората 
ще се проведе от 4 до 10 април 
и е включена в списъка на 
ключовите световни събития. 

АААкккцццееенннтттиии  

 

На 14 април ще се проведе 
поредната среща на НСОРБ 
с Управляващите органи на 
Оперативните програми. 
На интернет страницата 
на НСОРБ е публикуван фор 
муляр за заявяване на  теми/ 
въпроси за обсъждане. 
На 14 април ще се проведе и 
заседание на УС на НСОРБ. 

 
Утре светът отбеляз- 
ва „Часът на земята”. 
От 20.30 до 21.30 ч. с  

изключване на фасадното 
осветление на обществените 
сгради и България ще се при- 
съедини към световните ини- 
циативи за борба с клима- 
тичните промени. 

4-10 април 

КККааалллеееннндддаааррр  

26 март 

Äíåñ å Áëàãîâåùåíèå.    

Голямото тайнство в 
християнството, но- 
сещо надежда за спа-  

сение и обединяващо всички 
вярващи, независимо от тра- 
дицията и църквата, към 
която принадлежат. 
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Важни срокове за общините
До 31 март общините представят в Агенцията
тивност годишните си отчети за управлението
ефективност за предходната година (чл. 36, 
 

НСОРБ поиска среща с ръководството на
април за обсъждане на актуални за общините
прилагането на новите възможности в сферата
ционализацията и развитието на социалните
поставят сериозни въпроси за разпиляване на
и изоставането на единните разходни стандарти
държавни дейности и подкрепата за развитие
Очакваме от общините да определят темите
конкретни въпроси  за разискване до 5 април
e.ivanova@namrb.org     

• 18-19 април, ЦОМВ, с. Гергини
„Деинституционализацията и развитието
социални услуги – вграждане в общинската

практика”  
НСОРБ организира второ обучение по темата

ръководни кадри в областта на социалната
цел е да се окаже подкрепа при практическо
новите моменти и възможности в сферата
нализацията и развитието на нови социални
Програмата и заявка за участие може да намерите
страницата на НСОРБ.  
Срок за заявки – 14 април. 

        ОООтттссстттооояяявввааанннеее   нннааа   пппооозззииицццииииии   

        ПППрррееедддссстттооояяящщщооо    

НСОРБ подготвя среща с Изпълнителна
Регионалните управления за обсъждане на
взаимодействието с местната власт. 
На общините са изпратени специални формуляри
теми и конкретни въпроси за срещата.  
Очакваме предложенията на тел. 02/ 943
p.petrov@namrb.org до 5 април. 
При попълване на формуляра имайте предвид
в сила новия Закон за горите ( ДВ бр. 19 от
 

Обучения 

Горещи теми по социалните услуги

Предстояща среща с Изпълнителната
агенция по горите

                           25 март  
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срокове за общините 
представят в Агенцията по енергийна ефек 

за управлението на енергийната 
година чл. 36, ал. 5 и 6 от ЗЕЕ).  

ръководството на МТСП в средата на 
за общините въпроси, свързани с 

възможности в сферата на деинститу- 
на социалните услуги. Общините 
разпиляване на ресурсите в сектора 
разходни стандарти за делегираните 

за развитие на услугите.  
определят темите и да формулират 

5 април на електронна поща 

ЦОМВ с. Гергини 
зацията и развитието на нови 
вграждане в общинската 

обучение по темата, насочено към 
социалната политика. Основната 
при практическото прилагане на 

възможности в сферата на деинституцио- 
нови социални услуги в общините. 

може да намерите на интернет 

Изпълнителната агенция по горите/ 
е на текущи въпроси по 

специални формуляри за заявяване на 

02/ 943 44 31 или ел. поща 

йте предвид, че от 9 април влиза 
. 19 от 8.03.2011 г.). 

социалните услуги в общините 

Изпълнителната 
я по горите 
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               Национално сдружение на общините в Република България

   

                           НННооовввиииннниии  

Нови указания по ОПРР
  

Управляващият орган на ОП „
развитие” публикува нови указания

изпълнение на договори за безвъзмездна

финансова помощ, както и нов

документи, касаещи исканията за плащане
ВАЛИДНИ ОТ 1 април. 
http://bgregio.eu/Content.aspx?menu=left&pid=86
 

За общините от селските райони
 
В брой 22/18.03.2011г. на Държавен вестник
обнародвано Постановление на МС
11 март 2011 г. за условията и реда
кане от централния бюджет на безлихвени
заеми на общините, предназначени
телни плащания по одобрени проекти
Програмата за развитие на селските райони
периода 2007 – 2013 г. и за тяхното
новяване.  
 

Важни за общините промени

ДФЗ с нова процедура за контрол
  

От 16 март е в сила новата процедура
утвърдена от ДФ „Земеделие” 
рителен и/или последващ контрол

обществени поръчки за одобрени
ционни разходи, финансирани изцяло
частично със средства от Европейския
ски фонд за развитие на селските райони
Подробна информация може да намерите на: 
http://www.dfz.bg/bg/programa-za-razvitie

raioni/merki/procedura-za-predvaritelen-

 

Заседания на Комитетите за наблюдение

Обявени са датите на заседанията
тите за наблюдение на Оперативните
и Националната стратегическа референтна

рамка. 
ОПРЧР – 13 април 
ОПТП – 10 май  
ОПАК – 31 май /индикативна дата/ 
ОПРР – 6 и 7 юни 
ОПТ – 7 и 8 юни 
ОПОС – 9 и 10 юни  
НСРР – 30 юни. 
На ел. адрес namrb@namrb.org очакваме
те предложения за въпроси, теми и

които да защитават нашите представители
  

 

                                                                                                                             

 

общините в Република България                                                                                   

по ОПРР 

„Регионално 
нови указания за 

договори за безвъзмездна 
както и нов пакет 
исканията за плащане – 

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

Приключи оценката
предложения за

Проект „Красива
Одобрени са 29 проекта
намерите на:  
http://www.beautifulbulgaria.com/bg/news/2011

 

селските райони 

Държавен вестник е 
Постановление на МС № 59 от 

условията и реда за отпус- 
бюджет на безлихвени 

ачени за оконча- 
одобрени проекти към 
на селските райони за 
и за тяхното възста- 

общините промени 

процедура за контрол 

новата процедура, 
емеделие” за предва- 

последващ контрол върху 
одобрени инвести- 

финансирани изцяло или 
Европейския земедел 
ките райони. 

може да намерите на: 
razvitie-na-selskite-

-kontrol/ 

Списъкът на

допуснати проекти

кампанията на МОСВ
на среда” е публикуван 
http://www.moew.government.bg/recent_doc/ns/ns/2011/chos2
011.xls 

 

Приключи оценката

BG051PO001-
децата и учениците

малцинства в образователната

ОПРЧР. Списъкът на одобрените
ране проекти е публикуван
http://sf.mon.bg/4.1.03_List%20Contracts.pdf

 

Набират се проектни предложения
„Интелигентна енергия –
полага с бюджет 67 млн. евро
се финансират неинвестиционни
ластта на енергийната

новяемите енергийни източници
транспорт.  
Програмата е основен инструмент
равнище за подпомагане устойчивостта
рентноспособността на енергийна
Максималният срок за изпълнение
36 месеца.  
Новите инициативи за квалификация
за мобилизиране на инвестиции
енергия на местно ниво
датстване от една или няколко
трации (общини, провинции
или повече страни.   
Проектните предложения

чрез специализираната система
Краен срок: 12 май.  
Повече информация може да
нет страницата на програма
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_e
n.htm или на страницата на МИЕТ
http://www.mi.government.bg/bids.html?id=331404
Национален координатор на
Милена Цолева, държавен експерт
политики, стратегии и проекти
m.tzoleva@mee.government.bg 
 

Комитетите за наблюдение 

 

 

 на Комите- 
ивните програми 

атегическа референтна 

 

очакваме ваши- 
теми и позиции, 
представители.  

Оценки на проектни

 

 

 

 

Финансиране на енергийни проекти
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риключи оценката на проектните 
предложения за бюджет 2011 на 
Проект Красива България”.  

проекта. Информация може да 

.beautifulbulgaria.com/bg/news/2011-957.html 

Списъкът на всички получени и 
допуснати проекти за участие в 
кампанията на МОСВ „За чиста окол- 

в интернет:  
http://www.moew.government.bg/recent_doc/ns/ns/2011/chos2

Приключи оценката по схема 
-4.1.03 „Интеграция на 

цата и учениците от етническите  
образователната система” по 

Списъкът на одобрените за финанси- 
публикуван в интернет: 

.bg/4.1.03_List%20Contracts.pdf 

проектни предложения по програма 
– Европа 2011”, която раз 

млн. евро. Чрез нея могат да 
неинвестиционни проекти в об- 

енергийната ефективност, възоб- 
енергийни източници и устойчивия 

н инструмент на европейско 
подпомагане устойчивостта и конку- 

тта на енергийната система.  
рок за изпълнение на проектите е 

инициативи за квалификация на кадри и 
мобилизиране на инвестиции в устойчива 

местно ниво позволяват канди- 
няколко местни админис- 

общини провинции, региони) от една 

предложения се изпращат само 
система в интернет.     

информация може да намерите на интер- 
на програмата 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_e
страницата на МИЕТ 

ernment.bg/bids.html?id=331404 
координатор на програмата е 

държавен експерт „Енергийни 
стратегии и проекти" 

  

проектни предложения 

 

на енергийни проекти 
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Главен редактор: Гинка Чавдарова, Изпълнителен директор на НСОРБ

Водещ броя: Матилда Бахнева 

 

От МРРБ ни предоставиха информация
Немското партньорство по водите (German Water 
Partnership) предлага сътрудничество

общините от Северозападен, Северен
и Североизточен район за подготовка

проектни предложения в рамките на Д
стратегия на ЕС. По-детайлна информация
предложението може да получите на
9405 325: Елка Василева, МРРБ. 
 

 

Министерство на регионалното развитие
ризма на Румъния, в качеството си на Съвместен
управляващ орган по ОП „Черноморски
2007-2013 г.”, съвместно с Министерст
икономиката на Армения, Генералния
тариат по европейските въпроси на
Инициативата за изграждане и подкрепа
регионален капацитет организират

партньорски форума: 
� 19 април в Ереван, Армения  
� 5 май в Истанбул, Турция. 
Целта на двата форума е да се подпомогне
създаването на партньорства и разработването
на проектни идеи в рамките на втората
проектни предложения по ОП „Черноморски
басейн 2007-2013 г.”. Форумите са
начени за всички потенциални кандидати
партньори по програмата.  
Броят на участниците е ограничен до

от държава-участничка в програмата
представител от кандидат-партнь
Съвместният управляващ орган ще възстанови

разходи за пътуване на 9 от българските
ници. Желаещите да кандидатстват
сова помощ трябва да се запознаят с
на интернет страницата на 
http://www.blacksea-cbc.net/index.php/eng/News/News
Archive2/Partnership-Forums-Yerevan-on-
2011-and-in-Istanbul-on-5th-of-May-2011 
Регистрацията за участие може да бъде
шена на интернет страницата на програмата
http://www.blacksea-cbc.net.  
Потвърждението за участие ще получите
електронна поща. 
 

Възможност

партньорство с немска
организация

Подкрепа за партньорства
по ОП „Черноморски
 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                     

 

Главен редактор: Гинка Чавдарова, Изпълнителен директор на НСОРБ 

 

Отпадъците и зелената
 
От 13 до 15 април в Интер
ще се проведат Конференцията
падъци и рециклиране и Конгреса

ефективност и възобновяеми
ници. Във форумите ще участват
държави.   
Акценти в програмите: финансиране
публично-частни партньорства

отпадъци, ползите от вятърната
централи върху терени на сметища

 На 15 април е предвиден
за представители на местните
на тема „Нисковъглеродни
имат възможности”. Ще

ни новостите в енергийната
та на местно ниво в Централна
за постигане на интелигентна
структура и нисковъглеродна
тивните начини за финансиране
проекти и ангажиране на

 Обучителен семинар „ЕС
роси” – енергийна ефективност
гиен план, енергиен мениджмънт
финансиране на проекти на

 Изложба с участието на
21 държави. Повечето от
ньорства на общините. Ще

ти в използването на слънчева
биоенергия, третирането

отпадъци, електрически автомобили
Организатор на събитият

 

 

 

www.eltis.org 
Интернет сайтът на Генерална
ност и транспорт” на ЕК
експерти в областта на градския
ната среда, енергетиката и
предоставя информация
областта на градската мобилност
ELTIS предоставя подкрепа
конкурентоспособността на
създаването на икономични
транспорт, които отделят по

 

 

Обновен

 

информация, че 
German Water 

сътрудничество на 
Северозападен Северен централен 

за подготовка на 
рамките на Дунавската 

детайлна информация за 
получите на тел: 02/ 

регионалното развитие и ту- 
качеството си на Съвместен 

Черноморски басейн 
с Министерството на 
Генералния секре- 

въпроси на Турция и 
изграждане и подкрепа на 

организират два 

е да се подпомогне 
партньорства и разработването 
рамките на втората покана за 

Черноморски 
Форумите са предназ-

потенциални кандидати и 

ограничен до 18 души 
програмата и по един 
партньор в проект. 

орган ще възстанови 
българските участ 

кандидатстват за финан- 
запознаят с условията 

 програмата: 
cbc.net/index.php/eng/News/News-

-19th-of-April-
  

може да бъде извър- 
страницата на програмата: 

участие ще получите на 

Възможност за 
партньорство с немска 

организация 

Подкрепа за партньорства 
Черноморски басейн” 

www.viaexpo.com 
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Отпадъците и зелената енергетика 

нтер Експо център в София 
Конференцията за управление на от 

рециклиране и Конгреса за енергийна 
възобновяеми енергийни източ- 

форумите ще участват 80 лектори от 28 

програмите: финансиране на проекти, 
частни партньорства, енергия от 
ползите от вятърната енергия, соларни 

терени на сметища и др.  
е предвиден безплатен семинар 

представители на местните и регионални власти 
Нисковъглеродни общини – кметовете 

Ще бъдат представе- 
енергийната политика и действия- 

ниво в Централна и Източна Европа 
на интелигентна градска инфра- 

нисковъглеродна икономика, инова- 
начини за финансиране на енергийни 

не на частния сектор. 
семинар „ЕС и Енергийните въп- 

енергийна ефективност, национален енер- 
енергиен мениджмънт,  възможности за 

проекти на европейските общини. 
ието на водещи компании от 

Повечето от тях предлагат парт- 
Ще бъдат показани новос- 
слънчева, вятърна, хидро- и 
то и рециклирането на 

електрически автомобили и др. 
събитията е Виа Експо:  

 

Генерална дирекция „Мобил- 
транспорт на ЕК – ELTIS, е насочена към 

областта на градския транспорт, окол- 
енергетиката и здравеопазването. Той 
информация и добри практики в 
градската мобилност в Европа.  

подкрепа за повишаване на 
конкурентоспособността на градските райони и 

икономични системи на градския 
отделят по-малко вредни емисии.  

Обновен портал 
ELTIS 

 


