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6 май – Гергьовден 
На 6 май празнуваме Гергьов-

ден, Деня на храбростта и 

празника на българската ар- 

мия. Св. Георги е от малкото 

светци, почитани и славени от 

християни и мюсюлмани. 

9 май – Ден на Европа 

На този ден през 

1950 година в Па- 

риж френският вън- 

шен министър Робер 

Шуман прочита дек- 

ларация, в която се призовават 

Франция, Германия и други 

европейски страни да обеди- 

нят производството си на въг- 

лища и стомана като „първа 

стъпка към европейска 

федерация“. 

Затова на срещата на лидерите 

на ЕС в Милано през 1985 г. е 

взето решение 9 май да се 

чества като „Ден на Европа“. 

Всяка страна, избрала демокра 

тично да се присъедини към 

Европейския съюз, подкрепя 

неговите основни ценности – 

мир и солидарност. 
http://europa.eu/abc/symbols/9-
may/euday_bg.htm 

   КККааалллеееннндддаааррр  

В отговор на категорична позиция на НСОРБ по проекта на нов 

Закон за туризма, Министерство на икономиката, енергетиката и 

туризма инициира среща с общините на 4 май. 

Позицията на НСОРБ беше приета от Управителния съвет и беше 

представена на ръководството на МИЕТ на работна среща през 

април, за което ви уведомихме в миналия брой. Общините 

възразиха срещу опита да се централизират местни приходи, 

налагането на задължително членство в нови държавни структури и 

региони с неясен териториален обхват.  

Ще ви информираме за резултатите от срещата.  

 

СССъъъбббииитттииияяя  

9-11 юни 
Четиринадесетата национална 

среща на финансистите от 

общините ще се проведе в 

Ахелой от 9 до 11 юни. Пока- 

ните ще бъдат изпратени до 16 

май.  

За втори път ще бъде връчена 

наградата на НСОРБ „Общин- 

ски финансист-новатор”.  

Критериите за избора са пуб- 

ликувани на сайта на Сдруже- 

нието. Номинациите се прие- 

мат до 26 май. 

 

Планираната среща с ръководството на МТСП ще се проведе на 10 

май от 10 часа. Очакваме от общините теми и конкретни  въпроси 

за обсъждане.  

Предложенията може да изпращате в НСОРБ на ел. поща: 

namrb@namrb.org 

 

На 29 април за пръв път в Европа 11 общини получиха европейския 

Етикет за иновации и добро управление на местно ниво: 

Димитровград, Добрич, Долна Баня, Карлово, Кирково, Кнежа, 
Лясковец, Перник, Свиленград, Свищов, Смолян, Столична 
община и Търговище.  
Срокът на валидност на присъдения приз е две години, съгласно 

решението на националната комисия. 

Независимите експерти, оценили кандидатурите, представиха  

интересните водещи практики в отделните общини, които могат да 

бъдат приложени и на други места.  

Етикетът е сертификат за базово качество, удостоверяващ 

прилагането на 12-те принципа на доброто управление в общината 

над определен праг. 

 

 

България първа присъжда Етикета 
за добро управление 

Общините със сериозни възражения по  
проекта на МИЕТ за нов Закон за туризма 

Развитието на социалните услуги – проблеми 
и перспективи 

   ОООтттссстттооояяявввааанннеее   нннааа   пппооозззииицццииииии  
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Комисията за защита на личните данни, в качеството й на надзорен орган, стартира нова 

информационна кампания във връзка с предстоящото присъединяване на България към 

Шенгенското пространство, както и за правата на гражданите при обработването на 

личните им данни.  

Интернет връзките към електронната страница на Комисията:  

1. Защита на личните данни в Шенгенското пространство. Вашите права: 
���� Какво представлява Шенгенското пространство? http://cpdp.bg/?p=rubric_element&aid=264 

� Какви данни съдържа Шенгенската информационна система (ШИС)? http://cpdp.bg/?p=element&aid=265 

� Национална  Шенгенска информационна система (НШИС)  http://cpdp.bg/?p=element&aid=289 

� Органи, компетентни за въвеждане, актуализиране и заличаване на националните сигнали в ШИС 
       http://cpdp.bg/?p=element&aid=290 

� Право на достъп до данни в НШИС http://cpdp.bg/?p=element&aid=291 

� Срок на съхранение на данните в НШИС       http://cpdp.bg/?p=element&aid=292 

� Контрол при обработването на данните и функционирането на НШИС      
http://cpdp.bg/?p=element&aid=293 

� Комисия за защита на личните данни   http://cpdp.bg/?p=element&aid=294 

� Злоупотреба със самоличност   http://cpdp.bg/?p=element&aid=295 

� Срок на съхранение на данните в НШИС при злоупотреба със самоличност       
http://cpdp.bg/?p=element&aid=296 

2. Права на физически лица: 
    http://cpdp.bg/?p=element&aid=297 

 

���� 10 и 11 май, София 
трето обучение по процедури на ОП 

„Околна среда”: 
„Подобряване и развитие на инфраструктура за 

питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 

хил. е. ж.” 

„Подготовка и изпълнение на проекти за 

подобряване и развитие на инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 

хил. е. ж.“ 
Обученията са безплатни, организирани от 

„НСОРБ-Актив” ЕООД и ирландската консул- 

тантска компания PROJECT MANAGEMENT Ltd. 

Поканени са работещи по европейски проекти 

общински експерти от общините:  

Видин, Ихтиман, Банско, Карлово 

Берковица, Костинброд, Благоевград, Кричим 

Вършец, Пирдоп, Гоце Делчев, Пловдив 

Лом, Самоков, Сандански, Първомай 

Бяла Слатина, Своге, Велинград, Раковски 

Козлодуй, СО-район Кремиковци, Ракитово, Сопот 

Мездра, Перник, Панагюрище, Стамболийски 

Ботевград, Дупница, Пещера, Хисаря 

Етрополе, Кюстендил, Асеновград, Казанлък 

Стара Загора, Чирпан, Кърджали, Момчилград 

Димитровград, Свиленград, Хасково, Харманли 

Програма и заявка може да намерите на 

страницата на НСОРБ   

Краен срок за заявки – 5 май. 

 

 

   ПППрррееедддссстттооояяящщщооо    

Обучения 

ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ШЕНГЕН 

В отговор на наше писмо до Министерство на 

финансите, зам.-министър Горанов ни предоставя 

следната информация: 

� НАП с писмо № 04-19-173-1 от 25.03.2011 г.  

уведомява, че по силата на чл. 60, ал.6 от ЗМДТ 

при преминаване на моторни превозни средства на 

технически преглед задължително се представя пла 

тежен документ за платен данък върху превозните 

средства, издаден или заверен от общината.  

Това са квитанцията, която общината издава при 

плащане на каса или екземпляр от платежното 

нареждане при плащане по банков път, които 

удостоверяват плащането на последната изис- 

куема вноска от данъка за МПС. За тези докумен- 

ти съществуват отдавна утвърдени образци. 

� „Информационно обслужване” АД с писмо №  

04-14-18/01.03.2011 г. до МФ, заяви готовност 

новият софтуер за администриране на местните 

данъци и такси да бъде внедрен във всички 

желаещи общини. МФ и НСОРБимат желанието до 

края на годината всички общини да разполагат с 

новия софтуер. 

НСОРБ публикува през март предоставения от 

НАП унифициран образец на фиш за налагане на 

глоби за маловажни административни наруше- 

ния. Общините, които не са изтеглили образеца, 

могат да се обърнат към Сдружението.                                                   
 

На вниманието на кметовете и 
ръководителите на звената за местни 

приходи 
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От 13 до 15 май в София ще се проведе

изложение „Европа за нас” на проекти по 

европейски и международни програми

НСОРБ ще участва с проекта си Дунавски 

регион + (Development Concept of Interregional 

Cooperation in the Danube Space

Транснационалната програма за сътрудничес

тво в Югоизточна Европа. Инициативата цели 

да популяризира  проектите и

политики в областта на усвояване на 

довете и средствата по други международни 

програми, да активизира широки слоеве на 

обществото за реализиране на проекти и

насърчи контактите между потенциални 

партньори. 

В проявата ще вземат участие 

Томислав Дончев, МТСП, МРРБ, МОСВ, 

МТИСП, МЗХ, МИЕТ, МФ, п

ството на Европейската комисия 

Управляващите органи на всички Опера

програми. 

 

Изложение на успешни 
европроекти

Всички подадени проекти 
одобрени

   НННооовввиииннниии    

Приключи работата на оценителната комисия по 

схема ВG161PO001/1.4-07/2010 
интегрирани планове за градско възстано
вяване и развитие“ по ОП

развитие” с конкретни бенефициенти 36 общини 

центрове на агломерационни ареали

Одобрени са всички 36 проектни предложения, 

които ще се финансират. Проектите са насочени 

към изработване на интегрирани планове за град

ско развитие за устойчиво и трайно преодоляване 

на високата концентрация на икономически, при

родни и социални проблеми в центровете на 

агломерационните ареали.  

Общата стойност на одобрената безвъзмездна по

мощ е 21 369 645,99 лв., от които 18 164 199,09 лв.

от Европейския фонд за регионално развитие 

(85%), 2 136 964,60 лв. съфинансиране от нацио

налния бюджет (10%) и 1 068 482,30 лв.

задължителен собствен принос на 

Решението на комисията е достъпно на:
http://www.bgregio.eu/Content.aspx?menu=left&pid=101

 

                                                                                                                             

 

На 11 май от 10:30 до 12:00 ч. ще се проведе 

електронен семинар с основни теми

фицирането на информационните системи и 

вписването на информационни обекти и електронни 

услуги. Дискусията ще се проведе 

http://discussions.idg.bg. Организатор е 

подкрепата на „Информационно обслужване

NDB. Институционални партньори са 

Министерство на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията и Н

Общините ще имат възможност да участват в 

обсъждането на важни въпроси

сертифициране на информационн

препятствията в този процес; 

вписване на информацион

услуги; критериите и правилата за вписване и др.

Публикувана е форма за предварителни въпроси. 

Най-интересните ще бъдат обсъдени на семинара. 

След всеки тематичен панел слушателите 

да се включват в обсъждането. 

За допълнителна информация:
(Teodora_Ilieva@idg.bg) 
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От 13 до 15 май в София ще се проведе 

а проекти по 

европейски и международни програми. 

НСОРБ ще участва с проекта си Дунавски 

Concept of Interregional 

Space), част от 

Транснационалната програма за сътрудничес- 

Инициативата цели 

и успешните 

политики в областта на усвояване на еврофон- 

довете и средствата по други международни 

широки слоеве на 

за реализиране на проекти и да 

между потенциални 

ще вземат участие министър 

Томислав Дончев, МТСП, МРРБ, МОСВ, 

МФ, представител- 

 в България и 

Управляващите органи на всички Оперативни 

ОНЛАЙН ДИСКУСИЯ

ние на успешни 
европроекти 

Генералният консул на България 

във Валенсия информира 

НСОРБ, че кметовете на 

общините Чилчес и Монкофа са 

проявили интерес за

сътрудничество и

с български общини

20-30 хиляди души

Испанските общини се намират в Кастейон, 

една от трите провинции на автономна област 

Валенсия. В тях има български общности.

Кметът на Монкофа е 

приеме делегация от наш

сподели с тях опита си в изпълнение на 

европейски проекти.  

НСОРБ пое ангажимент да съдейства на 

общините за осъществяване на контакт с 

генералното консулство във Валенсия.

Ако искате да се побратимите с

общини, обърнете се за съдействие към

НСОРБ e-mail m.tsvetkova@namrb.org

 

 

 

Всички подадени проекти 
одобрени 

Испански общини търсят български 
партньори

Приключи работата на оценителната комисия по 

 „Подкрепа за 
интегрирани планове за градско възстано- 

П „Регионално 

развитие” с конкретни бенефициенти 36 общини – 

центрове на агломерационни ареали. 

всички 36 проектни предложения, 

рат. Проектите са насочени 

зработване на интегрирани планове за град- 

ско развитие за устойчиво и трайно преодоляване 

на високата концентрация на икономически, при- 

родни и социални проблеми в центровете на 

одобрената безвъзмездна по- 

18 164 199,09 лв. 

от Европейския фонд за регионално развитие 

съфинансиране от нацио- 

1 068 482,30 лв. 

задължителен собствен принос на общините (5%). 

Решението на комисията е достъпно на: 
http://www.bgregio.eu/Content.aspx?menu=left&pid=101 
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На 11 май от 10:30 до 12:00 ч. ще се проведе 

с основни теми серти- 

фицирането на информационните системи и 

вписването на информационни обекти и електронни 

Дискусията ще се проведе в онлайн канала 

Организатор е IDG.BG с 

мационно обслужване” АД и 

Институционални партньори са 

Министерство на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията и НСОРБ.  

имат възможност да участват в 

обсъждането на важни въпроси като: периода за 

сертифициране на информационни системи и 

в този процес; срока и етапите на 

вписване на информационни обекти и електронни 

; критериите и правилата за вписване и др. 

орма за предварителни въпроси. 

интересните ще бъдат обсъдени на семинара. 

н панел слушателите ще могат 

ат в обсъждането.  

За допълнителна информация: IDG.BG 
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ОНЛАЙН ДИСКУСИЯ 

Генералният консул на България 

във Валенсия информира 

НСОРБ, че кметовете на 

ите Чилчес и Монкофа са 

проявили интерес за бъдещо 

сътрудничество и побратимяване 

с български общини с население 

30 хиляди души. 

Испанските общини се намират в Кастейон, 

една от трите провинции на автономна област 

Валенсия. В тях има български общности. 

Кметът на Монкофа е изразил готовност да 

приеме делегация от наша община, за да 

сподели с тях опита си в изпълнение на 

НСОРБ пое ангажимент да съдейства на 

общините за осъществяване на контакт с 

генералното консулство във Валенсия. 

о искате да се побратимите с испанските 

обърнете се за съдействие към 

m.tsvetkova@namrb.org 

Испански общини търсят български 
партньори 
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Главен редактор: Гинка Чавдарова, Изпълнителен директор на НСОРБ 

Водещ броя: Матилда Бахнева 

 

Община сама плаща разноски по проект 
Община Сапарева баня сама ще плати разноските за строителен надзор и 

мониторинг на проектите си по Програмата за развитие на селските райони, които 

по договор трябва да плати Държавен фонд „Земеделие". Общинският съвет е 

взел това решение, за да не бъдат загубени спечелените по проекта близо 10 млн. 

лв., каквато опасност има заради голямото забавяне на процедурите на Фонда. 

Проектите на общината са за реконструкция на читалището, изграждане на 

художествена галерия, реконструкция и основен ремонт на улици и ландшафтно 

устройство и озеленяване на парк „Гейзера“ в града, за които още преди 1 година 

по сметка на общината авансово бяха преведени 5 млн. лв.  

За мониторинга ще бъдат ангажирани и служители от общинската администрация, с което ще се спестят средства.  

По думите на кмета не става въпрос за негативно отношение към община Сапарева баня, а за тромави процедури. 

По думите му проблемът засяга сериозно общината, където безработицата е голяма и проектите биха дали глътка 

въздух с осигуряването на поне 50-60 работни места.  

Общината спечели два нови проекта: за корекция на река Валявица на стойност 943 328 лв. и по програма 

„Трансгранично сътрудничество България-Македония“ на стойност около 200 хил.лв. 
                             В-к „Вяра“ 

 

 

     РЕКЛАМА        РЕКЛАМА         РЕКЛАМА        РЕКЛАМА        РЕКЛАМА        РЕКЛАМА        

 

 

 


