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От днес започва Великата или 

Страстната седмица 
Това е  последната седмица от живо- 

та на Иисус Христос. Възкресил в 

събота Лазар, тържествено посрещ- 

нат в Йерусалим на Цветница, той 

доброволно поел пътя към предна- 

чертанието със смъртта си да изкупи 

греховете на човечеството, а с въз- 
кресението си да даде надежда за 

живот след смъртта. 

Всеки ден от седмица е наречен ве- 

лик и свят и църквата възпоменава 

чрез специални богослужения пътя 

на Христос към Голгота, страдани- 

ята и изкупителното му дело.  

Кулминацията на тези 

страдания е Велики или 

Разпети  петък, денят, в 

който Божият Син е съ- 

ден, бичуван, оплют, по- 

руган и разпнат с венец 

от тръни на главата.  

Точно в полунощ на великденската 

служба целият християнски свят се 

поздравява с „Христос воскресе!” и 

„Воистина воскресе!” и приема 

благодатния огън. 

Червеният цвят на великденското 

яйце напомня на вярващите, че из- 
куплението на човечеството идва с 

пролятата на кръста кръв на 

Спасителя. 

18 април 
Международен ден на културно- 

историческото наследство 
 

   КККааалллеееннндддаааррр  

   Национално сдружение на общините в Република България                                                                   

 

Заседание на Управителния съвет на НСОРБ 

На 6 април се проведе заседание на Управителния съвет на НСОРБ. 

Гости на заседанието бяха председателите на две Постоянни парла- 

ментарни комисии: по местно самоуправление – Любен Татарски, и по 

екология и води – Искра Михайлова.  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРЛАМЕНТАЛНИТЕ КОМИСИИ 

Искра Михайлова определи Закона за управление на отпадъците (ЗУО), 

който трябва да бъде приет от НС до края на април, за основен фокус в 

дейността на Комисията. Тя изказа задоволство от доброто взаимодей- 

ствие с НСОРБ по този и по други закони, касаещи общините. Управи- 

телтелният съвет на Сдружението благодари за отразените предложения 

на общините по ЗУО по време на дискусиите в Парламента. 

Беше договорено да се организира съвместна среща на Комисията и УС 

на НСОРБ в края на април по няколко основни теми: усвояването на 

средствата по ОП „Околна среда” и ПУДООС, както и приоритетите за 

следващия програмен период. 

Общо заседание на двете комисии – по екология и по регионално разви- 

тие и местно самоуправление ще постави началото на обсъжданията на 

промените в ЗИД на Закона за водите – това съобщи Председателят на 

ПК по местно самоуправление. Бъдещите насоки за взаимодействие –

промяна в ЗМСМА, ЗМДТ и други закони, касаещи общините, бяха 

основна тема на разговорите с Любен Татарски. Предстои да бъде орга- 

низирано съвместно заседание на ПК и УС на НСОРБ. 

 
СТАНОВИЩА 

Управителният съвет обсъди и прие предложение за размерите на взаи- 

моотношенията между бюджетите на общините и държавния бюджет за 

периода 2013-2015 г. То ще послужи като основата за преговори на оп- 

ределената от УС контактна група с Министерство на финансите.  

Бяха обсъдени и приети още две становища – по ЗИД на Закона за граж- 

данската регистрация и по Закона за публично-частните партньорства. 

Изпълнителният директор на фонд ФЛАГ представи отчет за дейността 

на фонда през 2011 г. и бизнес-план за 2012 г.  
 

ЧЛЕНОВЕ НА ДЕЛЕГАЦИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НСОРБ 

Членовете на УС определиха новите членове на делегацията на НСОРБ в 

Конгреса на местните и регионални власти, чийто нов мандат започна 

през октомври 2012 г. Обновен беше и съставът на представителите на 

НСОРБ в управителни и консултативни органи. Бяха разпределени отго- 

ворностите между членовете на УС във връзките с отделните ресорни 

министерства. Предстои отделните органи да бъдат информирани за 

промените, а новите представители да се запознаят с основните правила 

за защита интересите на всички общини.  
 

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ 

Бяха обсъдени инициативите „Партньорство за открито управление” и 

„Освободи Интернет”, както и резултати от важни срещи на представи- 

тели на НСОРБ. Членовете на УС се запознаха с резултатите от редовна- 

та месечна среща с УО на Оперативните програми, Общото събрание на 

НАЛАС и срещите на Председателя с министрите на регионалното 

развитие и на околната среда и водите.  

Подробна информация очаквайте в Информационния лист на НСОРБ. 

НСОРБ започва проучвания 
1. За конкретни мерки за взаимо- 

действие между местните власти и 

териториалните органи на МВР за  

подготовката на програма за пери-

ода 2012-2013 г. 
2. Практики в общините по пре- 

венция и проблеми преодоляване 

на бедствени ситуации и кризи. 

 

НСОРБ събира мнения, препоръки 

и бележки по Националната стра- 

тегия за развитие на водния сектор 

до 17 април на: namrb@namrb.org 
Стратегията е достъпна на: 

http://www3.moew.government.bg/?show=ko

nsultacii&kid=25 
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Срещи с министерствата на регионалното развитие и на околната среда и водите 

На 4 и 5 април Председателят на Управителния съвет и Изпълнителният директор на НСОРБ проведоха отделни 
срещи с министър Лиляна Павлова и министър Нона Караджова, за да обсъдят актуални теми. Постигната беше дого- 
вореност за включване на общините на ранен етап от подготовката на стратегическите разработки за следващия 
програмен период. И към двете министерства ще има оперативни програми. По всяка вероятност ОПОС ще се нарича 
ОП „Зелена България”. Важно е в подготовката на програмите да се заложат ясни критерии за разграничаване на 
допустимите общини по Програмата за развитието на селските райони и останалите оперативни програми, както и 
между отделните програми. 

 

С Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството 

Подобряване планирането и качеството на плано- 

вите разработки – МРРБ може да осигури свои пред- 
ставители при изнесените заседания на УС по региони 
за представяне резултатите от анализа за развитието на 
региона. Ще се подобри методическата помощ за раз- 
работката на новите общински планове.  
НСОРБ ще включи в дневния ред на Постоянните си 

комисии темата „Как да осигурим качествени общин- 

ски планови разработки?” 

ОПРР и ТГС програмите: Общините да настояват за 

повече проекти в Комитетите по наблюдение по ТГС, 

както и да предлагат за финансиране от програмите на 

изпълнявани със собствени средства проекти. 

Съвместни ангажименти 

� До края на май да бъде готова подобрена методика 

за разпределение на субсидията по зимно поддържане. 

� НСОРБ ще разпространява практики на общините 

за прилагане на изискванията към детските площадки 

и ще направи предложения за смекчаване на трудно 

изпълнимите изисквания. 

� МРРБ ще предприеме действие за удължаване сро- 

ковете за техническите паспорти на сградите, но не 

повече от 2 години. 

С Министерство на околната среда и водите 
 

Съвместни ангажименти: 

� След приемането на новия Закон за управление 

на отпадъците през юни да се проведе обучение за 

кметове и председатели на общински съвети по 

прилагането на новите регламенти и по зле 

изпълняваните досегашни; 

� Да се препоръча на всички общини да поемат 

отговорностите си по чистотата на въздуха (осо- 

бено внимание на 30-те големи общини, които 

трябва да приемат и изпълняват свои Програми за 

чистота на атмосферния въздух). 

Обменени идеи по въпроси от общ интерес 

� Предложения за промяна в ЗМДТ във връзка с 

методиката за изчисляване на такса “Битови 

отпадъци” – МОСВ е готово да обсъди и подкрепи 

наши предложения; 

� По проекта на Закон за публично-частни парт- 

ньорства НСОРБ ще подкрепи предложенията на 

МОСВ за включване на дейностите по изграждане 

и експлоатация на съоръженията за третиране на 

строителни и битови отпадъци в обхвата на Закона. 

 

• 25-26 април, София 

 „НСОРБ-Актив” ЕООД организира 

обучение по една от най-актуалните за 

общините теми: „Контрол на общин- 

ските европроекти: практика на ИА 

„Одит на средствата от ЕС”, Сметната 

палата и АДФИ”.  
Информация за обучението ще бъде 

изпратена до общините по поща и 

имейл и ще бъде публикувана на 

страницата на НСОРБ. 

Обучения 

На 5 и 6 април експерти на НСОРБ про- 

ведоха в Паничище обучение по заявка 

на общинските съветници от Бобов дол 

и Сапарева баня.  

Основните теми: законодателна рамка 

на местното самоуправление, общинска 

собственост, дейности и услуги, канди- 

датстване по програми.  

На 4 април в Народното събрание, по покана на Председателя 

на Постоянната комисия по регионално развитие и местно са- 

моуправление, се проведе среща с работната група на НСОРБ, 

опредеделена от Управителния съвет да представлява интере- 

сите на общините при обсъждането на ЗИД на Закона за води- 

те. Участваха кметът на община Троян Донка Михайлова, 

зам.-кметът на община Търговище Деян Дечев, експерти от 

НСОРБ и представители на вносителите: МРРБ, МОСВ, МЗХ.  

Проведе се дискусия по позициите на всички страни преди 

внасянето и обсъждането в Парламентарните комисии.  

Останаха и други общи проблеми, които на този етап нямат ясни решения: недостиг на финансов ресурс за 

пътищата, държавна финансова подкрепа за разработване на ОУП, отчуждителни процедури и цени. 

 

КОНКРЕТНИ ДОГОВОРЕНОСТИ 

Решение по важно за общините конституционно дело 

С Решение №5 от 5 април по конституционно дело № 13/2011 г., об- 

разувано по искане на група народни представители, Конституцион- 

ният съд обяви за противоконституционни разпоредбите на чл. 61 

с, ал.4 от ЗМДТ (минимален размер на туристическия данък в слу- 

чаите, когато за календарната година на база броя на предоставе- 

ните нощувки изплатеният данък е по-малък по размер от сумата, 

определена на основата на 30% от пълния капацитет на средството 

за подслон или мястото за настаняване) и на чл.61с, ал.5 от ЗМДТ 

(формула за определяне на разликата за довнасяне).  

Дискусия по Закона за водите 
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Нови ръководни органи на 

партньорските организации 

АСОЦИАЦИЯ НА РОДОПСКИТЕ ОБЩИНИ  

Управителният съвет на АРО избра: 

Председател на УС: Николай Мелемов, кмет 

на Община Смолян 

Заместник-председатели на УС: 

Хасан Азис, кмет на община Кърджали 

Емил Караиванов, кмет на община Асенов- 

град  

Иван Лебанов, кмет на община Велинград.  

 
Честито на новоизбраните и успешна 

работа! 

 

АСП обяви процедура за прием на 

проекти 

Предстоящи заседания на Комитетите по 

наблюдение на Оперативните програми 

30-31 май – ОП „Развитие на човешките ресурси” 

31 май-1 юни – ОП „Околна среда” 

4-5 юни – ОП „Транспорт” 

7-8 юни – ОП „Конкурентоспособност” 

11-12 юни – ОП „Регионално развитие” 

14-15 юни ОП „”Административен капацитет” 

18 юни – ОП „Техническа помощ” 

Важна информация за общините 

 
В НСОРБ се получи писмо от Директора „Управ- 

ление операции” при УниКредит Булбанк АД с мол- 

ба да предоставим важна информация на общините.  

В резултат на организационни промени в банката, от 

2 април централизираната обработка на запорни 

съобщения ще се осъществява на нов адрес, поради 

което входирането/изпращането на запорните съоб- 

щения от публични изпълнители към общините 

следва да се прави на адрес: 

УниКредит Булбанк АД 

ул.„Гюешево” № 14 

ж.к.Сердика, кв. Възраждане 

гр.София 1303 

 

Агенцията за социално подпомагане обяви процедура 

за подбор на проекти BG051PO001-5.1.04 „Помощ в 

дома” по приоритетна ос 5: „Социално включване и 

насърчаване на социалната икономика” с общ размер 

30 млн. лв.  

По нея е допустимо създаването на Центрове за услу- 

ги в домашна среда или Звена за услуги в домашна 

среда към съществуващи домашни социални патро- 

нажи на територията на страната, в които ще се 

извършват следните дейности: 

1. Подбор и наемане на персонал на трудов договор в 

центровете и звената за услуги в домашна среда; 

2. Обучение на персонала 

3. Информиране и консултиране на потребители на 

територията на населеното място; 

4. Предоставяне на почасови услуги за лична помощ, 

комунално-битови дейности, както и почасови 

услуги в подкрепа на социалното включване на 

обслужваните лица. 

Краен срок за проектни предложения: 29 юни.  
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd

=add_content&lng=1&sectid=19&s1=41&s2=117&s3=320&s

s=1167&selid=1167. 

 

Д ДФЗ откри телефони и адреси за 

въпроси по мерките за местни стратегии  

От 5 април 2012 г. бенефициентите по мерки 4.1 

„Прилагане на стратегии за местно развитие” и 

431-1 „Управление на местни инициативни групи, 

придобиване на умения и постигане на общест- 

вена активност на съответната територия за мест- 

ните инициативни групи, прилагащи стратегии за 

местно развитие” от ПРСР могат директно да се 

свържат с експерти на фонда на специално откри- 

ти телефонни линии и електронни адреси. Те са 

публикувани на:  http://www.prsr.bg/page/Лица-за-

контакти-с-бенефициенти/19/index.html 

На разположение на кандидатите и бенефициенти 

по всички останали схеми и мерки остават и ди- 

ректните контакти с експерти, които са публику- 

вани в „Информационен център на ДФЗ. 

 

В Държавен вестник № 28/06.04.2012 г. са обна- 

родвани изменения в наредбите по мерки 321, 322 

и 313.  

Промените засягат реда и вида на контрол на ДФ 

„Земеделие” върху обществените поръчки по 

мерките във връзка с измененията на Закона за 

обществените поръчки в сила от 26.02.2012 г.  
Запазва се представянето от бенефициента на 

списък с обществените поръчки, като прегледът 

му от ДФЗ ще се нарича „предварителна про- 

верка”. Предварителният контрол от ДФЗ 

отпада – това вече е прерогатив на Агенцията за 

обществени поръчки в съответствие със ЗОП.  

Последващият контрол от ДФЗ остава.  

Предстои и публикуване на актуализирани пра- 

вила указания на ДФЗ относно конкретните про- 

цедури за извършване на последващ контрол от 

страна на Разплащателната агенция.  

 

 
 

 
Изменения в наредбите на МЗХ по 
общинските мерки от ПРСР 
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Предстои да бъде издадена трета поред брошура за 

стратегия "Европа 2020" – „Повишаване на тери- 

ториалната конкурентоспособност: устойчиви- 

ият туризъм като двигател за икономическия 

растеж и създаването на работни места”. 

Брошурата ще бъде представена на срещата на 

групата Европейската народна партия от Комитета 

на регионите във Фаро, Португалия, на 1 юни. 

Отправена е покана за представяне на проекти от 

региони и градове, които демонстрират най-добри- 

те практики в тези области, както и други примери 

на туристическите дейности, които са свързани с 

водещите инициативи на Европа 2020 г. - 

Цифровите технологии, Съюз за иновации, 

Младежта в движение, Ефективно използване на 

ресурсите, Програма за нови умения и работни 

места и Европейската платформа срещу 

бедността и социалното изключване... 

При представяне на добрата практика трябва да 

има пълно описание на проекта, към текстовете да 

са приложени снимки с високо качество, да е 

посочен уебсайт, съдържащ повече информация. И 

да се посочи към коя от основните теми се отнася 

добрата практика 

• Интелигентен туризъм (Smart tourism) 

• Устойчив туризъм (Sustainable tourism) 
• Включващ туризъм (Inclusive tourism) 

Краен срок за представяне на добра практика -  18 

април 2012 г. Добрите практики трябва да се 

изпратят на kathryn.owens@cor.europa.eu. 
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НННооовввиииннниии    оооттт    ЕЕЕввврррооопппааа   

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

                                                                                                                                                   

Открита е процедурата за кандидатстване за 

наградата RegioStars за 2013 г. Категориите, в 

които може да се кандидатства са: 
• Умно развитие  
• Устойчиво развитие  
• Включващо развитие 
• Ситистар 
• Информация и комуникация. 
Кандидатурите се изпращат до 20 април. Край- 

ното решение на журито за победителя за 2012 ще 

се обяви през юни т. г. по време на конференцията 

“Региони за икономически промени”.  

Финалистите ще бъдат поканени да представят 

практиките си по време на Дните на отворените 

врати на Комитета на регионите през октомври 

2012 г. Наградите ще бъдат връчени в началото на 

2013 г. в Брюксел. 

За кандидатстване: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_

for_economic_change/regiostars_13_en.cfm 

За кандидатстване: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_

for_economic_change/regiostars_13_en.cfm 

Целта на наградите е за се идентифицират добри 

практики в регионалното развитие, както и да се 

отличат иновативни проекти, които да послужат за 

пример на други региони. Наградата е част от 

инициативата на ЕК: Региони за икономическа 

промяна, кято цели да отличи добри практики в 

градското и регионално развитие.  

В периода 29-30 март в град Прищина, Република Косово, се проведе седмото Общо събрание на Мрежата на 

асоциациите от Югоизточна Европа /НАЛАС/. Домакин на заседанието и съпровождащите го форуми бе 

заместник председателят на Асоциацията на Косовските общини и кмет на Прищина Иса Мустафа. 

Кметът на район Йълдъръм, община Бурса в Турция, Озген Кескин, пое функциите на досегашния президент 

на НАЛАС Владимир Москов, кмет на община Гоце Делчев и член на УС на НСОРБ.  

Първи вицепрезидент:  Антон Першак, кмет на общини Трзин (Словения) 

Втори вицепрезидент: Джуро Буквич, кмет на община Лукаш (Хърватска). 

 

 

 НАЛАС с ново ръководство 
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Покана за представяне на добри практики 
 


