
                                      19 март  

       ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
          Електронно издание на Националното сдружение  

                      на общините  в Република България     

 

                  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    1 

         web: www.namrb.org 

          e-mail: namrb@namrb. org 
      брой 11/2012            

22 март  

Световен ден на водата 

 
 
 
 
 

Официалното мото на 2012 г.: 

БЕЗОПАСНОСТ НА ВОДАТА И 

ХРАНАТА 

Когато един милиард души на пла- 

нетата живеят в хроничен недо- 

имък на вода и храна, не можем да 

се преструваме, че проблемът не 

съществува или е другаде. 
http://www.unwater.org/worldwaterday/ 

 

24 март 
Световен ден на борба с 

туберкулозата 
На този ден през 1882 г. немският 

микробиолог Роберт Кох обявява, 

че е изолирал бацила на  туберку- 

лозата. Всяка година от 8 до 10 

милиона души се заразяват с бо- 

лестта и 2 милиона умират от нея, 

сред които 100 хил. деца. Повече от 

75 на сто от смъртните случаи са 

сред икономически най-активната 

част от населението.  
 

   КККааалллеееннндддаааррр  

   Национално сдружение на общините в Република България                                                           

Управителният съвет прие позиция по важни за 
общините законопроекти 

 

До 31 март Министърът на финан- 

сите извършва корекции по бюджет-  

ните взаимоотношения на общините 

с централния бюджет за 2012 г. във 

връзка с настъпили промени в броя 

на децата в детските ясли и в дет- 

ските кухни, на медиаторите, на 

учениците и на децата в детските 

градини, съгласно чл. 53, ал 3 и ал. 4 

от ПМС № 367. 

В края на всяко тримесечие, т. е. 

до 31 март, общините представят 

на регионалните здравни инспек-

ции информация за броя на децата 

в детските ясли, детските кухни и 

на здравните медиатори, съгласно 

чл. 53, ал. 5 от ПМС № 367. 

 

 

НСОРБ прави проучване сред общините по повод разработването 

на Национална стратегия за развитие на културата. Анкетата е 

публикувана на интернет страницата на Сдружението и може да 

бъде попълнена он-лайн в срок до 19 март (понеделник). 

НСОРБ публикува на интернет страницата си процедурите за 

отписване на задължения, в отговор на многобройните искания от 

общините на обученията по бюджет 2012 г. в началото на годината.  

На заседанието от 9 март Управителният съвет взе решение за  про- 

мени в броя и наименованията на Постоянните комисии на НСОРБ.  

Преструктурират се 4 от съществуващите комисии: 

1. Комисия по регионална политика и местно самоуправление 

(вкл. проблемите по устройство на територията – досегашна 

Комисия по развитие на местното самоуправление; 

2. Комисия по общинска собственост, приватизация и админис- 

трация – досегашна Комисия по общинска собственост и 

устройство на територията; 

3. Комисия по културата, гражданското общество и медиите – 

досегашна Комисия по култура и опазване на културно-истори- 

ческото наследство; 

4. Комисия по околната среда и водите – досегашна Комисия по 

благоустройство и околна среда. 

Създават се две нови: 

5. Комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм 

6. Комисия по транспорт, информационни технологии и съоб- 

щения 

Останалите комисии не променят съществено наименованието и 

тематичния си обхват. При определяне на състава им ще бъдат 

използвани подадените досега от общините заявки за участие. 
След направените промени общините трябва до 4 април: 

•  Да препотвърдят интереса си за участие, да предложат нови 

членове или да оттеглят заявките си за участие в преструк- 

турираните комисии (с номера от 1 до 4); 

•  Да предложат свои представители в състава на новосъздаде- 

ните комисии (с номера 5 и 6). 

До 4 април продължава и приемането на заявки (или отказ) за 

останалите без промяна комисии 

За новите предложения е необходимо да бъдат посочени името, 

позицията и координати за връзка (тел. факс, e-mail) на общинските 

представители. 

Заявките изпращайте на e-mail: namrb@namrb.org, на факс: 02 943 

44 31 или на адреса на НСОРБ: 1111 София, ул. „Голаш” 23. 

Напомняме, че общините поемат разходите за участието на 

своите представители в заседанията на комисиите.  

Съставите на комисиите могат да се актуализират и след първо- 

началното им структуриране.  

 

Важни срокове и регламенти за 
общините до   края на МАРТ          

позиция 
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•  22-24 март  

ЦОМВ, с. Гиргини, община Габрово 

„Правомощия на общините по 

новия Закон за горите” 

НСОРБ организира обучението след 

анкетно проучване сред общините и 

заявен интерес към темата. 

Обучението е предназначено за ръко- 

водители и експерти от общински 

горски структури (звена в общинска 

администрация, търговски дружес- 

тва, общински предприятия).  

Лектори ще бъдат експерти от Из- 

пълнителната агенция по горите. 

Програма и заявка за участие са пуб- 

ликувани на интернет страницата на 

НСОРБ. 

Обучението е с такса участие. Пакет- 

ните цени са посочени в бланката за 

заявка. 

Краен срок за записване: 20 март на 

факс: 02/943 44 31 или на e-mail: 

m.yarovaya@namrb.org 

 

Обучения 

ПППрррееедддссстттооояяящщщооо  НННооовввиииннниии  

На 13 март в ДФ „Земеделие” се проведе семинар по мярка 

321 „Основни услуги за населението и икономиката в селски- 

те райони” от ПРСР, посветен на проектите за деинститу- 

ционализация на децата в риск. Той бе организиран съвмест- 

но с Министерство на земеделието и храните. Участваха пред- 

ставители от всички 19 общини, които подготвят проекти за 

деинституционализация. 

Беше представена националната стратегия за деинституциона- 

лизация, основните изисквания към проектите по мярка 321, 

редът за кандидатстване и процедурите по одобрение, основ- 

ните причини за непризнаване на предварителни разходи и 

налагане на финансови корекции и конкретни казуси по под- 

готовката на проектите. 

Лектори бяха представители на Държавната агенция за закри- 

ла на детето, Дирекция „РСР” – Управляващ орган на ПРСР и 

ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция.  

Представителите на ДФЗ поеха ангажимент да окажат техни- 

ческа помощ на всяка от 19-те общини. До края на месеца 

ДФЗ ще организира работни срещи в Разплащателната аген- 

ция в удобно за общините време.  

Отговорен за организирането на срещите е Янаки Червеня- 

ков, началник сектор „Договориране”, отдел „Прилагане на 

мерките за развитие на селските райони”, тел. 02/81 87 485.  

 

През февруари Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури предложи изменение на Наредба № 

15/21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. 

„Развитие на рибарските области”, подмярка 4.1.а. „Финансова подкрепа за прилагане на местните 

стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” по Приоритетна ос № 4 

„Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”, 

финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013 г. 

НСОРБ изготви конкретни предложения за промени на текстове в Наредбата, целящи улесняване и 

ускоряване на процедурите, свързани с изпълнението и финансирането на местните стратегии за 

развитие. 

Предложихме на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА ) да изисква заверени 

копия, а не оригинали на договорите за възлагане на обществени поръчки между общините и техните 

изпълнители, съкращаване на твърде продължителните срокове (25 работни дни за проверка и 

извършване на авансовите плащания и 3 месеца за междинните плащания), промяна в сроковете на 

заявяване на междинно и окончателно плащане.  

Нашите предложения не бяха приети от Агенцията с мотиви, че ИАРА е длъжна да извършва последващ 

контрол на сключените договори между общините и изпълнителите по обществени поръчки, и  

Разплащателната агенция на ДФ „Земеделие”се нуждае от достатъчно време за осчетоводяване и 

извършване на плащанията към общините. 
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ДФЗ в помощ на общините, подготвящи проекти 
за деинституционализация на деца в риск 

 

  

Важно за местните инициативни рибарски 

групи – бенефициенти по Програмата за 

развитие на селските райони 
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Школата по публични финанси на Министерството на финансите предлага 

безплатни обучения в страната по новата процедура на Оперативна програма 

„Административен капацитет.  Обучението  е планирано за провеждане през 

май, юни и септември.  

Заявки се пращат по електронната поща y.g.ivanova@minfin.bg За контакт: тел. 02/98592119. 

Лектори на курса „Подготовка, изпълнение и управление на проекти по ОПАК” ще бъдат: 

Деница Голева – главен експерт, отдел „Програмиране и договаряне”, дирекция „ОПАК”, МФ 

Елена Георгиева – държавен експерт, отдел „Финансово управление”, дирекция „ОПАК”, МФ 

Целите на курса: 

� Запознаване с целите, приоритетите и с възможностите за финансиране на проекти по ОП 

„Административен капацитет”; 

� Създаване на умения за формулиране и изработване на проектни предложения по ОП 

„Административен капацитет”; 

� По-добра представа за практическо изпълнение на проектите, съгласно изискванията  за качествено 

изпълнение на проекти по ОП „Административен капацитет”.  

Повече за дейността на Школата по публични финанси и програмата за 2012 година може да намерите 

на: http://www.minfin.bg/bg/page/12. 

На 16 март 30 общини подписват договори по схеми ВG161PO001/1.4-06/2010 ”Подкрепа за дреб- 

номащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” и ВG161PO001/4.1-

04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” по 

Оперативна програма „Регионално развитие”.  

По първата схема са одобрени 2 проектни предложения, а по втората – 28. Това са резервни проекти, 

успешно преминали оценка през 2011 г., но за които не достигна финансиране.  

Те ще бъдат реализирани в резултат от освобождаване на финансов ресурс по останалите схеми в рам- 

ките на операция „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, по които няма формирана 

листа с резервни проекти, и пренасочване на финансов ресурс от операция „Достъп до устойчиви и 

ефективни енергийни ресурси”. 

Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ по двете схеми възлиза на 26,5 млн. лв.  

 

Обучение за общински служители 

 

Пренасочени средства за нови 30 проекта по ОПРР 

На 5 март италианският град Болоня получи наградата на Европейската 

седмица на мобилността за 2011 г. Журито от независими експерти 

прецени, че Болоня се е представила най-добре в популяризирането на 

екологична алтернатива на автомобилния транспорт и в ангажирането на 

гражданите с дейности в подкрепа на устойчивата градска среда. Другите 

финалисти бяха кипърският град Ларнака и хърватската столица Загреб.  

Болоня спечели с идеята да организира уикенд без автомобили и планираните дългосрочни мерки, 

включващи изграждане на зарядни станции за електромобили и план за разширяване на градската мрежа 

от велосипедни алеи до 130 км.  

В рамките на Седмицата на мобилността общинските власти обособиха свободна от автомобили зона в 

сърцето на града, която беше предоставена на улични артисти, търговци и спортни дружества. 

Организирани бяха велоизлети, уроци за велосипедисти, много игри и изложба на електромобили. 

Служители на полицията участваха в информационните мероприятия, като предлагаха съвети за 

безопасното каране на велосипед. Инициативата привлече над 60 хил. посетители.  

В инициативата за 2011 година участваха и 27 български градове. 

Европейската седмица на мобилността за 2012 г. ще се проведе от 16 до 22 септември под мотото „В 

правилната посока“. 

 

Европа за устойчива градска среда 


