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Лятно часово време 
 

На 25 март, в 3 часа през  
нощта, местим часовни- 

ците си с 1 час напред. 
 

 

31 март – 20.30-21.30 часа  
Часът на Земята 

„Часът на Земята” стана 

една от най-сериозните 

световни инициативи  за  

насочване на общественото внима-

ние към проблема с климатичните 

промени. 

Платформата тази година „Аз пра- 

вя, ти действаш” дава възможност 

на всеки да вдъхнови приятели, ко- 

леги и съседи да предприемат дей- 

ствия за опазване на околната сре- 

да не само за един час, а за много 

повече.  

До средата на месеца над 50 бъл- 

гарски общини са потвърдилите 

участие в инициативата. 

Миналата година са се включили 

5251 града в 135 страни от всички 

континенти, а участниците са били 

над 2 млрд. 

Повече за българското включване в 

инициативата може да намерите 

на: http://www.wwf.bg/ 

 

   КККааалллеееннндддаааррр  

   Национално сдружение на общините в Република България

 

 

От 8 до 11 април представители на 

Асоциацията на общините и градо- 

вете на Босна и Херцеговина ще 
бъдат на обучение в НСОРБ. Те ще 
се запознаят с дейността на Сдру- 

жението главно по: 

o Политика за укрепване на об- 

щинския административен ка- 

пацитет; 
o Организиране на обучителния 

процес и ключови фактори за 

крайния успех на обученията; 

o Дейности в общините за пови- 

шаване квалификацията на об- 

щинската администрация. 

НСОРБ – в подкрепа на 
сродна организация 

                             

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
          Електронно издание на Националното сдружение 

                      на общините  в Република 

 

 

Национално сдружение на общините в Република България                                 

 

НСОРБ актуализира информацията за дейности
свързани с побратимяване и сътрудничество
цата на Сдружението може да намерите формуляр
необходимите данни. Очакваме попълнените
e-mail: m.tsvetkova@namrb.org. 

На 6 април в София ще се проведе заседание на
на НСОРБ. 

Основните теми за обсъждане: 

� Позиция на НСОРБ по проекта за размерите
ношенията между бюджетите на общините
за периода 2013-2015 г.  

� Предложение до Министерския съвет за
делегация в Конгреса на местните и регионални

� Обновяване състава на представителите
управителни и консултативни органи  

� Допълване броя и утвърждаване състава
комисии на НСОРБ 

� Отчет за дейността на фонд ФЛАГ през
2012 г.  

� Оценка на обученията на НСОРБ за новоизбрани
председатели на общински съвети  

� Дейности на „НСОРБ-Актив” ЕООД за у
капацитет за управление на местните финанси

� График на заседанията на УС през годината
� Актуални въпроси и резултати от

представители на НСОРБ. 

НСОРБ покани председателите на Комисията

тика и местно самоуправление и на Комисията

и водите на 41-то Народно събрание на заседанието

телния съвет. Целта е да се обсъди подготовката

парламентарните комисии и УС на НСОРБ

ните въпроси.  

Предстоящо заседание на Управителния

Традиционно НСОРБ  предоставя информация
на най-масовите общински местни данъци
благодарност на всички общини, които подадоха
нужната информация. Данните за някои от общините
техните уеб страници и  посочените в справката
за детски градини са за общинския център, а
менлива ставка, са приравнени към пълна месечна
Предоставените данни за 2012 г. може да намерите
НСОРБ. 

Общините, за които няма информация, при жела
нят справката, която е на интернет страницата
Новини, и да я изпратят на адрес: namrb

n.koleva@namrb.org   

Информация за местните данъци

интернет страницата на НСОРБ

                          23 март  

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
Електронно издание на Националното сдружение  

 България     
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      брой 12/2012            

за дейности на общините, 

сътрудничество. На интернет страни- 

намерите формуляр за попълване на 
попълнените бланки до 30 март на 

заседание на Управителния съвет 

а размерите на взаимоот- 
на общините и държавния бюджет 

за състава на българската 
местните и регионални власти в Европа 

редставителите на НСОРБ в 

утвърждаване състава на постоянните 

ФЛАГ през 2011 г. и бизнес-план за 

за новоизбрани кметове и 

за укрепване на общинския 

местните финанси 

годината  

резултати от важни срещи на 

Комисията по регионална поли- 

Комисията по околната среда 

събрание на заседанието на Управи- 

подготовката на среща между 

НСОРБ по актуални за общи- 

заседание на Управителния съвет 

информация за приетите размери 

местни данъци и такси. Изказваме 
общини които подадоха своевременно 

някои от общините са набрани от 
посочените в справката размери на таксата 
общинския център, а при постоянна и про- 

към пълна месечна посещаемост.  
може да намерите на сайта на 

информация при желание може да попъл- 

интернет страницата на НСОРБ в секция 

namrb@namrb.org   или 

местните данъци и такси на 

страницата на НСОРБ 
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На 20 март се проведе редовната координационна среща с министър Дончев, Управляващите органи на 
Оперативните програми и ДФ „Земеделие”. Министър Дончев съобщи, че по програмите с европейско 
финансиране са договорени 11 млрд. лв. от общо планирани за периода 15, 6 млрд. лв., а плащанията 
възлизат на 3, 2 млрд. лв. Той подчерта, че добрият резултат се дължи на съвместната работа на 
бенефициентите – общини, и Управляващите органи.  
В партньорство и диалог с общините предстои разработването на програмите за периода 2014 +, опре- 
делянето на приоритетите и необходимия за изпълнението им финансов ресурс.  
Срещата започна с отчетане изпълнението на договореностите от предишното заседание.  

 
Изпълнени ангажименти: 

o Министерство на земеделието и храните  

публикува индикативен график на приемите 
по мерки за 2012 г. 
o ДФ „Земеделие” публикува Указания за  

ползване на целево авансово финансиране за 
разходи за ДДС по одобрените проекти на 
етап авансово плащане. 

o УО на ОПРР предостави становище по  

предложението за отпадане на изискването за 
подпечатване на първичните счетоводни 

документи на място в регионалния отдел при 

изписване на номера на договора за без- 
възмездна финансова помощ: УО не може да 

въведе този подход. Част от разходите на 

общините, предимно по подготовка на 

проектните предложения, са извършени пре- 

ди датата на сключване на договорите. За 

да си осигури гаранции за липсата на двойно 

финансиране, УО ще запази прилагането на 

тази практика. 

 

Неизпълнени, забавени, отложени: 

o МРРБ ще публикува Индикативен график за при- 

ем на проекти по Програмите за трансгранично 

сътрудничество за 2012 г. заседанието на Съвместните 
комитети за наблюдение. 

Няма напредък по поетите ангажименти: 

- за уеднаквяване на практиките при проверки на про- 

цедури по ЗОП. Контролните органи имат различни 

становища, чакат се част от официалните мнения. 

-  по приемането на ПМС за финансовите корекции 

o   Закъснява подписването на договори по ЛИДЕР  

от приема октомври 2011 г. Проектите са ранкирани. 

До края на месеца ще бъдат оповести одобрените.  

За следващата координационна среща се прехвърлят: 

o Разговори с Министерство на финансите и намира-  

не на решение на проблемите по САПАРД, извън раз- 
срочването или прихващането на задължения на общи 

ните. 

o Становище на МЗХ за реда по възлагане на дейнос-  
тите в горските територии. 

 

ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ И ПОСТИГНАТИ ДОГОВОРЕНОСТИ  

Въпроси от общ характер 
 

Единно тълкуване и прилагане на ПМС № 330 от всички УО при определяне на възнаграждения за 

общинските екипи по управление на проектите. 

� Отговор: Създава се работна група с участието на дирекция ОСЕС за възможно уеднаквяване на прак-  

тиките на отделните УО. Първото заседание на групата да се проведе в периода до 31.03.2012г.; НСОРБ да 
организира последващо обучение по прилагане и изпълнение на ПМС № 330. 

УО и ДФЗ да се ангажират с писменни становища по отделни казуси за избягване на грешки и неред- 

ности при възлагане на и провеждане на процедурите, определяне на отговорен експерт от УО по всеки 

договор. 

� Отговор: Поради спецификите на програмите и на проектите по тях не е възможно унифициране на  

процедурите по предварителен и последващ контрол. Всеки УО е разработил Указания към 

бенефициентите за процедурите по контрол. ДФЗ е представил на НСОРБ за коментари измененията в 

Наредбите; При необходимост ОПОС поставя изисквания за предварителен контрол, различни от общите 

указания в договорите за БФП. 

УО и ДФЗ нямат законови правомощия да тълкуват процедурите по възлагане и провеждане на 
обществените поръчки. АОП е компетентната инстанция; 

Практиката на ОПОС показва, че въпреки определянето на координатори по проектите, често се търси 

контакт с експертите от различните отдели на УО изготвили конкретните становища. При наличие на 

различни становища по определен казус да се изиска окончателно становище от ръководителя на 
съответната програма 

Партньорство и диалог 

Резултати от координационната среща с Управляващите органи и ДФ „Земеделие” 
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Становища на УО на ОП относно 
осъществяването на предварителен контрол

Министър Дончев представи обобщена справка за ангажиментите на Управляващите органи за 

осъществяване на предварителен контрол по различните Оперативни програми.   

Становища на УО на ОП относно 
осъществяването на предварителен контрол
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Програмата за развитие на селските райони 
 

Какви срокове са планирани за: 

� Нов прием по подхода Лидер (последен за този  

програмен период). Срокът за изпълнението на 

одобрените местни стратегии се скъсява много (те 

се изпълняват до края 2013 г.); 
� Договориране на проектите по мярка 313 от но- 

ември 2011 г.? 

 

� Въвеждане на предварително обсъждане на ане-  

ксите към договорите на общините, особено когато 

одобрените разходи се редуцират допълнително на 
база вътрешните лимити. 

� Отворени остават и въпросите за: редуциране  

на таваните на непреките разходи след процедурите 
за избор на изпълнители на СМР; тълкуване на 

обхвата на непредвидените разходи; публикуване на 
вътрешните лимити на ДФЗ. 

�  Организиране на обучения за изпълнение на пр 

проектите по публичните мерки на ПРСР. НСОРБ 

има готовност да окаже пълно съдействие. 

 

 

 
� Каква е процедурата за изтегляне обратно на де-  

позирани, но нефинансирани проекти по мерки 321 

и 322? 
 

Отговори на МЗХ и ДФ „Земеделие”: 

� Не се предвижда нов прием по Лидер. Ресур-  

сът предназначен за програмния период след 

договарянето на проектите от приема през 
октомври 2011 г. се изчерпва;  

 

� Депозираните 60 проекта се оценяват. Изпратени  

са писма с искания за допълнения по част от тях. 

Оценката ще бъде финализирана до края на май. 

� До 31 март ДФЗ ще организира работна среща с  

представители на НСОРБ и ЦКЗ за обсъждане и 

изясняване на поставените въпроси.  

 

� На интернет страницата на програмата са публи-  

кувани активите, за които има лимити. Очаква се 
решение на въпроса, като заповедите за вътрешните 

лимити ще бъдат публикувани или отменени. 

   

� МЗХ и ДФЗ имат готовност след съгласуване с  

НСОРБ да предложат график за обучения: за разяс- 

няване на критериите по предстоящия прием и по 

изпълнение на договорените проекти. 

На следващата координационна среща ДФЗ, МЗХ и 

НСОРБ ще представят график на обученията. 

� Общините следва да депозират искане за връща-  

не на оригиналите. ДФЗ осъществява последващ 

контакт и връща изисканите документи. 
 

Оперативна програма „Регионално развитие” 

Какви са възможностите при промяна в пакета с документи по искания за плащане да се предвижда 

отлагателен/гратисен период за прилагането им след публикацията. Това ще доведе до по-прецизно 

планиране на работата на бенефициентите във връзка с подаване на искания за плащане? 

� Отговор: УО приема предложението. Последната промяна в указанията от 15 февруари отрази комен-  

тари от системен одит. Промените в документите по исканията за плащане са минимални.  

Какви дейности предприема УО за ускоряване на процеса и отпимизиране на сроковете за разглеждане и 

верификация на исканията за средства? 

� Отговор: Предприети са всички необходими мерки, включително и ускоряване на обработката на  

сигналите за нередности, които стопират възстановяването на средства. УО констатира и системни грешки, 

които забавят възстановяването на средства: 
- на първо ниво на верификация: липсващи и некоректно изготвени документи, които връщат за корекции;   

- при проверки на място: некачествени строително-монтажни работи, актуване на неизпълнени работи. 

За осигуряване на ритмичност на плащанията при изпълнение на определен процент от СМР, ОПРР 

призовава общините да депозират искания за междинни плащания, независимо, че авансът не е 

използван на 100 процента.    

През 2011г. УО е регистрирал 257 сигнала за нередности. След анализ на наложените финансови корекции 

се установяват 2 системни грешки, върху които ще се акцентира при проверка на процедурите за 
обществени поръчки – разделяне на обществени поръчки и залагане на дискриминационни условия. 

За укрепване на капацитета на регионалните организа предоставяне на консултации на всички 

бенефициенти и недопускане на неточни и подвеждащи указания, УО осъществява ежемесечни срещи и 

обучения. На 29 и 30 март в София ще се проведат обучения за бенефициентите по програмата. Ще бъдат 
представени новите указания за изпълнението на проектите и предстоящите за обявяване две нови схеми. 

 

 

   Национално сдружение на общините в Република България                                                   
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Оперативна програма „Околна среда” 

На 14 март МС прие ЗИД на Закона за водите, който предвижда изменения в режима на собственост 

върху основните ВиК съоръжения, вкл. актуване като публична държавна собственост на всички 

водовземни съоръжения за обществени питейно-битови нужди и на вододоставящите съоръжения до 

границите на населените места. Голяма част от тях са собственост на общините и рехабилитацията 

им в определени случаи е допустима по Ос 1 и по мярка 321. Как измененията ще се отразят на 

осъществяването на проектите? Какво влияние ще имат върху поетия финансов ангажимент и 

последващата устойчивост на проектите? Каква е визията за финансирането на подобна 

инфраструктура със средства на ЕС през следващия програмен период? 

� Отговор: На 14 март са приети два закона за изменение и допълнение на Закона за водите, касаещи  

изцяло нова философия в управлението на водите и на язовирите. Съоръженията, обект на финансиране 
по ОПОС, с някои изключения не попадат в обхвата на предстоящите промени в Закона за водите. Според 

УО на ОПОС няма проблеми, свързани със собствеността на активите и устойчивостта на проектите. 

Инвестициите са само в публична собственост. 
Очаква се окончателно становище по съфинансирането на проектите, покриването на финансовия 

дефицит и обхвата на инвестициите за следващия програмен период. 

Със средства на програмата в отделни общини по проекти са създадени Центрове за социална 
рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми. След приключването на проекта 
бенефициентите следва да депозират документи за откриване на социални услуги като държавно 

делегирана дейност. АСП към настоящият момент отказва откриването на услугите с мотив, че няма 
наличен финансов ресурс. Същевременно РМС 668/07.09.2011 г. за разделение на финансираните чрез 
общинските бюджети местни и делегирани от държавата дейности гласи „Средствата за финансиране на 
нови социални услуги, които функционират по проекти на ОПРЧР и приключват проектните си дейности 

в рамките на 2012 г. ще бъдат осигурявани в процеса на изпълнението на бюджета за 2012 г. чрез 
компенсирани промени между отделните социални услуги по предложение на министъра на труда и 

социалната политика”.  

Какви действия ще предприемат МТСП, УО и договарящДО за изпълнение на поетите ангажименти в 

договорите за безвъзмездно финансово подпомагане за откриването на социалните услуги като 

държавно делегирана дейност? 

� Отговор: УО е информиран само за един казус касаещ община Кърджали. АСП са обработили доку- 

ментите, депозирани от общината. Съгласно РМС 668/07.09.2011 г., е изготвено и депозирано пред МФ 

предложение на министъра на труда и социалната политика за осигуряване на средства за финансиране на 
разкритата услуга като държавно делегирана дейност. 
 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
 

Програмите за трансгранично сътрудничество 

При изпълнението на проекти по отделните програми 

за териториално сътрудничество възлагането и отчи- 

тането на обществените поръчки е на английски език, 

както и цялата кореспонденция с УО и Съвместните 

технически секретариати. Налице е ситуация, в която 

български институции си кореспондират на англий-

ски език. Това изискване води до двоен труд за бене- 

фициентите. Налага се всички документи по програ- 

мите да се превеждат на български, защото монито- 

рингът на финансовото управление е на български.  

Каква е възможността бенефициентите да изгот- 

вят документацията по изпълнение на проектите си 

само на български език? 

� Отговор: Поставените въпроси се отнасят само  

за трансграничните програми по външните 
граници: България-Сърбия, България-Македония и 

България-Турция.   

Съгласно регламентите по тези програми, възлага- 

нето се извършва по правилата на ПРАГ и е на ан-

глийски език. Кореспонденцията също се извър- 

шва само на английски, за да се гарантира равно- 

поставеност на партньорите от двете страни на 

границата.  

Няма възможност документите по програмите да 
бъдат изготвяни на български език. 

Не се очакват промени в приложимите процедури 

и през следващия програмен период.  
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   Национално сдружение на общините в Република България

ОТЧЕТЕНОТО ПО МЕРКИТЕ, ПО КОИТО
  
Обработка на подадените проекти

година бяха договорирани всички забавени
приемите от 2009 г. и 2010 г. по мерки
226. Наваксани бяха и големите закъснения
рителния/последващ контрол върху обществени
ръчки. ДФЗ отчита значително намаление
мите при съгласуване на обществените
бено при проектите от прием 2010 г.  
Мерки за облекчаване на финансирането

ти: увеличаване на размера на авансовото
50 на сто, отпадане на обвързването на
вед по авансовите плащания с поемане
дълг, осигуряване на безлихвени заеми
бюджет за окончателни плащания по проектите
ряване на авансово финансиране за ДДС
Тази година се предвижда приключването
щането на над 120 общински проекта

ИНДИКАТИВ
Мярка 321 – до края на май ще продължи
Продължават преговорите между МЗХ
мярката, за които ще се обяви нов прием
годината.  

Сигурно е, че приемът ще протече при
идейни проекти) и критерии за класиране
тяхната тежест. Предвиждат се и „тематични
февруари и за инвестиции, свързани с
Становището на НСОРБ за новите критерии

пратено на МЗХ след обсъждане в Постоянната

Мярка 322 – последният прием по мярката
допустимост и класиране по приоритет
Мярка 313 – прием на проекти е заложен
Мерки 223 и 226 – приеми на проекти
Представителите на НСОРБ поставиха

Лидер. МЗХ информира за одобрените

71. Има готовност за кандидатстване

141 общини), изпълнили с помощта на

Обсъдено бе предложението на постоянната
договориране или осигуряване на допълнителни
Европейската комисия изразиха становище
позволи качествено прилагане на нови
 

Представителите на ЕК направиха кратко
мерки за развитие на селските райони
обединяване на всички инфраструктурни
типове малка инфраструктура. Предлага
се размерът на задължителното финансиране
Лидер, се предлага да бъде въведен
измерения на тези предложения са в процес

Резултати от заседанието

за развитие
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МЕРКИТЕ ПО КОИТО БЕНЕФИЦИЕНТИ СА ОБЩИНИТЕ ОТ СЕЛСКИТЕ

подадените проекти: През миналата 
всички забавени проекти от 
г по мерки 321, 322, 223 и 

големите закъснения по предва- 

контрол върху обществените по- 

значително намаление на пробле- 

обществените поръчки, осо-

г.   
финансирането на проек- 

размера на авансовото плащане на 
обвързването на записи на запо- 

плащания с поемане на общински 

безлихвени заеми от държавния 

плащания по проектите, осигу- 

финансиране за ДДС. 

приключването и разпла- 

общински проекта.  

Мерки за оптимизиране на

пълнение на проектите

дени редица изменения за
дурите по изпълнение на проектите
гъвкав ред за анексиране
ДФЗ и бенефициентите, възможност
на изменения в инвестиционните
заменителни таблици.  

Представителите на НСОРБ

за предприетите действия

чаване на общинските проекти

още има значителни трудности

на редица общински проекти

ето на финансови корекции

нуждата от гъвкавост при

рението на средствата за

заменителни таблици. 

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК НА ПРИЕМИТЕ ЗА 2012 Г. 

май ще продължи приемът на проекти за деинституционализация
между МЗХ и ДФЗ за прехвърлянето на допълнителни

обяви нов прием, планиран за юни, но вероятно ще бъде

ще протече при нови критерии за допустимост (вече няма
критерии за класиране по приоритет. Изменят се критериите за обхванато

Предвиждат се и „тематични” приеми за общините, пострадали
свързани с  използването на информационните технологии

те критерии за класиране и параметрите на новия

обсъждане в Постоянната комисия по земеделие, гори, селски

прием по мярката се очаква през април. Няма да има изменения
по приоритет; 

проекти е заложен в периода май-юни; 

на проекти са заложени в периодите март-април и септември
поставиха въпроса за насрочването на нов прием по

одобрените досега местни инциативни групи (МИГ) 

кандидатстване и в останалите групи от общо създадените

ощта на общините подготвителни проекти по мярка

предложението на постоянната работна група по ос Лидер към
осигуряване на допълнителни средства за мярка 41. Представителите

изразиха становище, че оставащото време до края на програмния
прилагане на нови местни стратегии за развитие.  

НОВ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 

направиха кратко изложение на предложението на Комисията
селските райони за периода 2014-2020 г. Проекто-регламентът
инфраструктурни мерки в една. Ще може да се инвестира

инфраструктура Предлага се увеличаване на броя и обхвата на горските
задължителното финансиране през подхода Лидер. Териториален

бъде въведен при всички останали структурни фондове
ожения са в процес на подготовка.  

заседанието на Комитета по наблюдение на Програмата

за развитие на селските райони от 20 март 
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ОБЩИНИТЕ ОТ СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

оптимизиране на процедурите по из- 

проектите: През 2011 г. бяха въве- 

за оптимизиране на проце- 

изпълнение на проектите,  в т. ч. по- 

анексиране на договорите между 

бенефициентите, възможност за признаване 
в инвестиционните проекти чрез 

на НСОРБ изразиха подкрепа 

действия по финансово обезпе- 

общинските проекти. Въпреки това, все 

чителни трудности по изпълнението 

общински проекти, свързани с наличи- 

корекции и непризнати разходи, 

гъвкавост при използването и одоб- 

средствата за непредвидени разходи и 

Г.  

деинституционализация на деца в риск.  

допълнителни 123 млн. евро към 

вероятно ще бъде отложен за края на 

допустимост вече няма да се кандидатства с 
за обхванато население и 

пострадали от наводненията през 
информационните технологии.  

параметрите на новия прием ще бъде из- 

гори селски и планински райони.  

да има изменения в критериите за 

април и септември-октомври; 

прием по мярка 41 от подхода 

 – 34 от кандидатствали 

създадените 91 МИГ (обхванали 

по мярка 431-2.  

ос Лидер към Комитета за над-

Представителите на МЗХ и 

края на програмния период няма да 

на Комисията за нов регламент и 

регламентът на ЕС предвижда 
се инвестира във всички възможни 

обхвата на горските мерки. Увеличава 
Териториален подход, подобен на 

структурни фондове на ЕС. Финансовите 

наблюдение на Програмата  
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Министерството на културата и БАН
цедурата за попълване на Националната
„Живи човешки съкровища – България
Право на номинации имат народните
като най-старите културни институции
музеи. 

Кандидатурите се подават в областните
трации до 20 април. За тяхното оценяване
създадени експертни комисии, които до
изберат 28 от тях.   

Национална експертна комисия  ще обсъди
през юни регионалните кандидатури
избере пет. Церемонията по награждаването
предвидена за 24 юни. 

За повече информация и въпроси към експертите
БАН по кандидатурите: zhivi2012@gmail.com

дел „Регионални дейности”, тел.: 02/9400827.

Документи: http://mc.government.bg/contestsc.php?c=815

 

Управляващият орган на ОП „Околна
извърши предварителен преглед на представените
до 31 януари 197 прединвестиционни
на 145 общини по процедура „Подобряване
витие на инфраструктурата за питейни
води в агломерации между 2 и 10 хил
Неговото заключение е, че голяма част
вестиционните проучвания не са в пълно
ствие с изискванията и следва да бъдат
преди следващите етапи на разглеждане
Ресурсът по процедурата е 300 млн
стигне за финансиране на всички проекти
бъде насочен към агломерации, определени
на няколко критерия: необходимост от
на ПСОВ за обхващане на концентрирани
дъчни води – в момента заустени, присъединяване
по-голям брой еквивалент жители към
висока степен на готовност. 
Отговарящите на критериите бенефициенти
дат уведомени официално. Те ще получат
ни коментари по представената от тях
ция не по-късно от 15 април.  
http://ope.moew.government.bg/uf//calls/call%2025/PIP_Pro

cedura_25.pdf 

Национална система „Живи човешки
съкровища – България 2012”

Предварителен преглед на

прединвестиционни проучвания

Управителния съвет на
„Красива България
финансиране и реализация
2012 г. 25 проекта. Списъкът
достъпен на: 
http://www.beautifulbulgaria.com/bg/
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АН стартират про- 

Националната система 

България 2012”. 

имат народните читалища  

институции, и местните 

в областните админис -

тяхното оценяване ще бъдат 
комисии които до 31 май ще 

комисия ще обсъди и оцени 

кандидатури и трябва да  
по награждаването е 

въпроси към експертите от 
zhivi2012@gmail.com., от- 

тел.: 02/9400827. 

http://mc.government.bg/contestsc.php?c=815 

ОП „Околна среда” 

преглед на представените  
прединвестиционни проучвания 

процедура Подобряване и раз- 
за питейни и отпадъчни 

хил.екв. ж.”. 

че голяма част от предин- 

не са в пълно съответ- 

следва да бъдат коригирани 

разглеждане. 

е млн. лв. и няма да 
всички проекти. Той ще 

агломерации определени на база 
необходимост от изграждане 

на концентрирани отпа- 

заустени, присъединяване на 
жители към пречистване и 

критериите бенефициенти ще бъ- 

Те ще получат подроб- 

представената от тях документа- 

http://ope.moew.government.bg/uf//calls/call%2025/PIP_Pro

Изпълнителна агенция „Електронни
мрежи и информационни системи
избрана за бенефициент по
на широколентов интернет по
развитие на защитена, сигурна
вена ИКТ инфраструктура
развитие”.  

Целта на проекта е изграждане
инфраструктура за интернет
райони на страната. 92 общини
са избрани за участие по проекта
Проектът е приоритетен и
директивите на Европейския
стратегия за развитие на широколентовия
Република България. 

Основно изискване към ИА ЕСМИС
на този проект е наличието
мение за сътрудничество между
товете на общините, на чиято
изгражда инфраструктурата
От ИА ЕСМИС изпрати
мение до всяка от избраните
краткото време, с което разполага
подготовка и представян
ложение в Управителния орган
ята моли подписаното споразумение
тено обратно в срок до 2 април

 

система Живи човешки 
България 2012” 

Предварителен преглед на 

проучвания по ОПОС 

Управителния съвет на Проект 
България”   одобри за 

финансиране и реализация през 
проекта. Списъкът е 

http://www.beautifulbulgaria.com/bg/ 

От 12 до 15 юни се организира
среща на побратимените градове
Руската федерация. Домакин
община Шумен.  

По традиция срещата ще протече
общо пленарно заседание в Шумен
на гостите в градовете, с които
Общините, проявяващи интерес
срещата, могат да заявят желание
побратимения град, чиито
искали да поканят. 
Може да изпращате информация
адрес: s.videnova@namrb.org

Общините, които са побратимени
ще получат писмо с покана и
интерес. 

Седма среща на побратимените

български и руски

Широколентов интернет

селските райони
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„Електронни съобщителни 

информационни системи” (ИА ЕСМИС) е 

по проект за изграждане 

интернет по схема „Подкрепа за 

защитена сигурна и надеждна общест- 
инфраструктура” по ОП „Регионално 

е изграждане на широколентова 
нтернет достъп в селските 

страната общини от селските райони 

участие по проекта.  

етен и е в изпълнение на 

Европейския съюз и Националната 
широколентовия достъп в 

изискване към ИА ЕСМИС за реализация 

наличието на рамково споразу-  

о между Агенцията и кме- 

общините на чиято територия ще се 

инфраструктурата.  

изпратиха проекта на споразу- 

от избраните общини. С оглед на 

с което разполага ИА ЕСМИС за 
представяне на Проектното пред- 

Управителния орган на ОПРР, агенци- 

подписаното споразумение да бъде изпра- 

април. 

юни се организира поредната седма 
побратимените градове от България и 

Домакин на срещата ще бъде 

срещата ще протече в две части – 

заседание в  Шумен и посещение 

те с които са партньори. 

проявяващи интерес да участват в 

да заявят желание като посочат 
град чиито представители биха 

изпращате информация до 28 март на 

org 

които са побратимени с руски градове 

писмо с покана и форма за заявяване на 

среща на побратимените 

български и руски градове 

 

Широколентов интернет в 

селските райони 

 


