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Пълния

 16 април – Лазаровден 
На този ден се почита едно от 
последните чудеса, извършени 
от Христос - възкресението на 
Лазар, погребан в пещера. 
 
Ден на Конституцията 
на Република България 

 
От 1991 г. отбеляз- 
ваме 16 април като 
ден на българската 
конституция. На 
този ден през 1879 
година първото  

Велико народно събрание при- 
ема Търновската конституция. 
Тя е сред най-прогресивните 
исторически документи не 
само на Балканите, но и в 
Европа. Осигурява напредъка 
на България и доближаването 
й до модерния свят на тогаваш 
на Европа. Създава всички 
необходими правни предпос- 
тавки за ускорено политическо 
и стопанско развитие и гаран- 
тира основните права и свобо- 
ди на българските граждани. 
Търновската конституция по- 
лага основите на модерната 
българска държавност. 
 

17 април – Цветница 
На този ден, една 
седмица преди  
да бъде разпнат, 
Христос влиза в 
Йерусалим. Хора  

та го посрещат тържествено, 
застилайки пътя му с палмови 
клонки. Оттук идва традици- 
ята да се освещават върбови 
кл онки за здраве.  
Цветница е празник на всички 
с имена на цветя и дървета. 
     ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ! 
 

   КККааалллеееннндддаааррр  
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На интернет страницата на НСОРБ може
на дейностите и стандартите за финансиране
за одобряване на бюджетна прогноза за периода
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Министерството на информационните технологии
поиска от НСОРБ становище по проекта за изменение
Закона за електронните съобщения.  
Много общини поставиха въпроса за несправедливите
стващия закон, даващи безвъзмездно право за преминаване
телни съоръжения.  
Очакваме вашите становища или предложения
02/943 44 31 или на e-mail: b.stanchev@namrb.org
Пълния текст на проекта може да намерите
http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=188&id=4761

 

        ПППрррееедддссстттооояяящщщооо    

Новите изисквания на директивата за отпадъците
съществено европейското законодателство. Концепцията
ряване на отпадъците става водеща, насочвайки
създаване на „рециклиращо общество”.  
При практическото прилагане на законодателството
проблемни области, свързани с процедурите
разрешения за дейности с отпадъци, разработването
управление на дейностите, оптимизиране работата
на масово разпространени отпадъци, задълженията
въвеждане на стимули за предварително третиране
преди депониране, увеличаване на количествата
събираните за рециклиране отпадъци.  
За формиране на общинска позиция по законопроекта
мнения, предложения и забележки на ел. поща
20 април. 
Новият закон е достъпен на: 
 http://www.moew.government.bg/recent_doc/ns/ns/2011/ZUO_First_Draft.doc
 

В десети брой на бюлетина ви съобщихме за
среща с Министерство на труда и социалната
свързани с новите възможности в сферата на деинституционализацията
и развитието на социалните услуги. 
След съгласуване с министерството, срещата е планирана
Напомняме ви, че можете да предлагате теми
формулирате конкретни въпроси за разискване
от общинската практика,  на електронна поща

Среща с МТСП на 18 април

Промени в Закона за електронните

Проект на нов Закон за управление

НСОРБ може да намерите становищата на общините по проект
финансиране на делегираните от държавата дейности за 2012 

прогноза за периода 2012-2014 г. 

                           11 април  
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информационните технологии и съобщенията 
за изменение и допълнение на 

несправедливите текстове от дей- 
а преминаване на съобщи- 

предложения до 13 април на факс 
b.stanchev@namrb.org. 

намерите на електронен адрес: 
http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=188&id=4761 

отпадъците 2008/98/ЕО променят 
онцепцията за оползотво- 

насочвайки усилията към 

законодателството бяха откроени 
процедурите по издаване на 
разработването на програми за 

оптимизиране работата по оползотворяване 
отпадъци задълженията на общините, 
предварително третиране на отпадъците 

количествата и качеството на 

законопроекта, изпращайте 
поща: p.petrov@namrb.org до 

http://www.moew.government.bg/recent_doc/ns/ns/2011/ZUO_First_Draft.doc  

съобщихме за поисканата от НСОРБ 
социалната политика по въпроси, 

сферата на деинституционализацията 

срещата е планирана за 18 април.  
теми за обсъждане и да 

разискване, свързани с проблеми 
поща e.ivanova@namrb.org  

на 18 април 

електронните съобщения  

управление на отпадъците 

оекта на РМС за разделение 
дейности за 2012 г. и проекта на РМС 
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               Национално сдружение на общините в Република България

   

 Българските градове с население над
жители могат да кандидатстват 
логична подкрепа от Ай Би Ем. Тя е под
ма на услуги и технологии на стойност
250 хил. и 400 хил. долара. Това
циативата на Ай Би Ем „Интелигентен
Кандидатства се с формуляр в свободен
и подкрепящи документи. Данните за
трябва да бъдат на английски език, но
документация може да бъде на български
Указания за съдържанието на формуляра
може да намерите 
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=692882
Краен срок за кандидатстване: 15 август
Изборът на българските градове ще бъде
на 8 септември. 
Като част от помощта градовете ще
софтуера City Forward, с който ще
зират и представят данните от общинската
система за управление. Чрез програмата
градовете ще се включат в глобална
обмен на добри практики. 
 

Интелигентни решения за
по-добър живот  

 

Приключи работата

на оценителната
сия по схема
па за дребномащабни
мерки за предотвра
тяване на наводнения
в 178 малки общини
 

Одобрени проекти

От подадените 81 проектни предложения
одобрени 34. Още 35 са преминали
оценката, но не могат да бъдат финансирани
поради липса на достатъчен финансов
ресурс по схемата. 
Общата стойност на одобрената безвъзм
дна финансова помощ е 32 185 724,87 
които 27 357 866,13 лв. съфинансиране
Европейския фонд за регионално развитие
(85%), 3 218 572,51 лв. от националния
жет (10%) и 1 609 286,23 лв. задължителен
собствен принос на бенефициентите
Решението на комисията може да намерите
на: 
http://bgregio.eu/News.aspx?ActivePage=1&newsId=626
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Допълнени са дейностите по проце
дане на регионални системи
отпадъците в региони: Борово
Варна, В. Търново, Габрово
(Самоков), Левски (Никопол), Луковит
Плевен, Разлог, Ст. Загора, Ямбол
Добавени са дейности по за
разделно събиране на отпадъци
транспортирането им, при условие
начени за зелени отпадъци (от
градини) и/или за отпадъци, презназначени
лиране (вкл. едрогабаритни, о
текстилни отпадъци) различни
опаковки, излезли от употреба
возни средства, батерии и акумулатори
ческо и електронно оборудване
за които се заплащат продуктови
раното им събиране и транспортиране
на лицата, които ги пускат  на пазара
зациите по оползотворяването им
МОСВ е разработило ръководство
за определяне на броя на необходимите
разделното събиране на отпадъци
транспортирането им.  
Ръководството и модела за определяне
съдове и автомобили може да изтеглите
http://ope.moew.government.bg/bg/news/newsdetail/from/current/id/201

 

население над 100 хил. 
 за техно- 

Би Ем Тя е под фор- 
на стойност между 

долара Това е ини- 
Интелигентен град”. 

в свободен текст 
Данните за контакт 

английски език, но цялата 
бъде на български. 

съдържанието на формуляра 
намерите на: 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=692882 
15 август.  

градове ще бъде ясен 

градовете ще получат 
с който ще анали-

данните от общинската 
Чрез програмата 

в глобална среда за 

решения за 

В брой 8 ви информи- 
рахме, че НСОРБ поиска 
съдействие от Министъра 
на вътрешните работи за 

издължаване на просроче- 
ните задължения за такса 
„ битови отпадъци” на 
регионалните дирекции 
„ Гранична полиция”. 
  

  ВВВааажжжннниии   рррееезззууулллтттааатттиии   

МВР реагира на писмо

на министерството
общините
част
търси
що погасяване
параметрите
за 2011 
М
пред
финансите
телни
спешно
рупаните
ч. и
 

Министър Цветанов ни 
уведоми, че на 1 март 
МВР е предоставило 
1 105 926 лв. за частично  
погасяване на задължения- 
та на структурните звена 

 

МОСВ допълни допустимите
по процедура

сектор „отпадъци

Приключи работата 
оценителната коми 

схема „ Подкре- 
дребномащабни 
за предотвра- 

тяване на наводнения 
малки общини” .  

Одобрени проекти 

проектни предложения са 
преминали успешно 
бъдат финансирани 

достатъчен финансов 

одобрената безвъзмез- 
32 185 724,87 лв., от 
съфинансиране от 

регионално развитие 
от националния бюд- 

задължителен 
ефициентите (5 %). 

може да намерите 

http://bgregio.eu/News.aspx?ActivePage=1&newsId=626 
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дейностите по процедура „ Изграж- 
системи за управление на 
Борово (Бяла, област Русе), 
Габрово, Добрич, Костенец 

Никопол), Луковит, Панагюрище, 
Загора, Ямбол”.  

закупуване на съдове за 
на отпадъци и автомобили за 

им при условие, че са предназ- 
отпадъци (от дворове, паркове и 
отпадъци, презназначени за рецик- 

едрогабаритни, опасни домакински и 
различни от отпадъците от: 

от употреба – гуми, моторни пре- 
батерии и акумулатори, електри- 

оборудване и отработени масла, 
заплащат продуктови такси и организи- 

и транспортиране е задължение 
пускат  на пазара или на органи- 

оползотворяването им. 
разработило ръководство за бенефициенти 

броя на необходимите съдове за  
ане на отпадъци и автомобили за 

модела за определяне на броя 
може да изтеглите от: 

news/newsdetail/from/current/id/201 

реагира на писмо на НСОРБ  

на министерството към 
общините. За останалата 
част от задълженията се 
търси възможност за теку 
що погасяване, съобразно 
параметрите на бюджета 
за 2011 г. 
МВР прави постъпки 
пред Министерството на 
финансите за  допълни- 
телни целеви средства за 
спешно погасяване на нат 
рупаните задължения, в т. 
ч. и тези към общините. 

 

допълни допустимите дейности  
по процедура в 

отпадъци”  
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   НННооовввиииннниии   оооттт   оообббщщщииинннииитттеее  

Програма LIFE+ на Европейската комисия
която общините са допустими бенефициенти
обяви покана за кандидатстване с
предложения за 2011 г. по 3 мерки
1. Природа и биологично разнообразие
2. Политика и управление на околната
3.  Информация и комуникации 
Финансовата помощ е до 50 на сто
ливите разходи. Предложенията се преда
националния орган (Министерство на
среда и водите) до 18 юли. 
Цялостният бюджет на програмата
възлиза на 267 431 506 евро. Най
сто от тази сума се отпускат за мярка
За информация: http://ec.europa.eu/environment/ 
life/funding/lifeplus.htm 

http://www.moew.government.bg/recent_doc/life/Inf
o_2011_final.pdf 

Главен редактор: Гинка Чавдарова, Изпълнителен директор на НСОРБ

Водещ броя: Матилда Бахнева 

 

 

Предстоят пров
Дирекцията за национален
строителен контрол
ще прави проверки

страна за изпълнението на законовите
ангажименти на общините по отношение
строителните книжа  и тяхното одобряване
Причината са сигнали за бюрократичното
вяне на документите на граждани и фирми
 

В община Пазарджик Обществен
превенция на ХИВ/СПИН прие стратегия
борба с болестта за периода 2011-2015 
нея се цели разширяване на
превенцията за недопускане на
намаляване на рисковете, свързани
транението на вируса. 

Община Пловдив прие много облекчения
закупуване на общински жилища Най
е, че се намалява срокът, в който
трябва да са живели в жилището
години. За първи път община продава
данъчна оценка, без добавяне
коефициент, който оскъпява с 30-
пловдивчани ще могат да закупят жилища
хил. лева средно. 
                  

Отворени са 3 мерки
по LIFE+

 

                                                                                                                             

 

                                                       

Европейската комисия, по 
допустими бенефициенти, 

кандидатстване с проектни 
мерки: 

биологично разнообразие 
управление на околната среда 

на сто от прием- 
Предложенията се предават на 

Министерство на околната 

грамата за 2011 г. 
Най-малко 50 на 
ярка 1.  

http://ec.europa.eu/environment/ 

http://www.moew.government.bg/recent_doc/life/Inf

Кметът на японския град Хирошима
на „Кметове за мир”  отправя
те си в България да се присъединят
зацията.  
Тя е създадена през 1982 г. от
шима и Нагасаки за насърчаване
между градовете в усилията
рените оръжия. Кметове
подкрепили инициативата 
ядреното оръжие до 2020 г.“
Членството в организацията е
Присъединяването към каузата
на заявление за регистрация
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/mayors_for_peace
_document_pack_en.pdf   – на 
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/otherlanguages/ru
ssian.pdf – на руски език. 
Заявленията се изпращат 
Secretariat, е-mail: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
или  на факс:+81-82-242-7452 
Информация за кампанията може
http://www.mayorsforpeace.org/english/index.ht

НСОРБ обяви конкурс за
дейности и здравеопазване
и консултант по управление
общинското здравеопазване
договор. Документи се приемат
Условията са публикувани
страницата на НСОРБ. 
 

Главен редактор: Гинка Чавдарова, Изпълнителен директор на НСОРБ 

Кметове

ядреното

едстоят проверки! 
за национален 

строителен контрол (ДНСК) 
проверки в цялата  

изпълнението на законовите 
общините по отношение на 

тяхното одобряване. 
бюрократичното заба- 
граждани и фирми.  

бщественият комитет по 
СПИН прие стратегия за 

2015 година.  С 
разширяване на обхвата на 
недопускане на епидемия и 

рисковете свързани с разпрос- 

Община Русе е готова да даде
години имоти публична общинска
изграждане на фотоволтаични
ът, който трябва да се одобри
мент, включва 24 целодневни
училища. 
         

облекчения при 
общински жилища. Най-важното 

срокът в който наемателите 
жилището от 10 на 2 

община продава имоти по 
добавяне на пазарен 

-40 на сто. Така 
да закупят жилища по 32 

             в-к 

Общините София, Ямбол Пазарджик

Видин и Враца са заявили желание
на своя територия пилотния
жилища с финансиране
развитие”. Общините ще
хората сами ще строят жилищата
чувство за собственост. 
обявяване на мярката по програмата
проекти е 15 юни. 

Отворени са 3 мерки 
по LIFE+  
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японския град Хирошима и председател 
отправя призив към колеги- 

да се присъединят към органи- 

през 1982 г. от кметовете на Хиро- 
за насърчаване на солидарността 
в усилията за премахване на яд- 

Кметове от цял свят са 
 „Да освободим света от 

до 2020 г.“.  
организацията е безплатно.  

Присъединяването към каузата става с попълване 
регистрация. То е достъпно на:  

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/mayors_for_peace
английски език 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/otherlanguages/ru

 на: Mayors for Peace 
mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

7452  
кампанията може да намерите на:  

http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html 

за експерт „Социални 
здравеопазване”  на трудов договор  

управление и финансиране на 
здравеопазване на граждански 
нти се приемат до 15 април. 
публикувани на интернет 

 

Кметове срещу 
ядреното оръжие 

готова да даде на концесия за 25 
публична общинска собственост за 
фотоволтаични централи. Списък- 
да се одобри от местния парла- 
целодневни детски градини и 23 

   

София Ямбол, Пазарджик, Хасково, 
заявили желание да реализират 

територия пилотния проект за ромски 
финансиране по ОП „Регионално 

ще осигурят терените,  а 
строят жилищата, за да придобият 

 Индикативната дата за 
мярката по програмата и прием на 

По материали от пресата 


