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СВЕТЛИ И 

БЛАГОСЛОВЕНИ 

ВЕЛИКДЕНСКИ 

ПРАЗНИЦИ! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
29 април 

Европейски ден на солидарност 

между поколенията 

 
Тази година акцентът е поставен 

върху организирането на срещи 

между ученици и възрастни хора и 

разговори на тема какво значи да 

остаряваш и как стари и млади мо- 

гат да си сътрудничат, за да жи- 

веят по-добре. В седмицата около 

29 април всички училища в Евро- 

па са поканени да отворят вратите 

на класните си стаи за по-старите 

поколения и да проведат проучва 

не по какъв начин диалогът между 

поколенията би могъл да допри- 

несе за по-добро образование и 

възпитание. 

Всички училища, които се вклю- 

чат в инициативата, ще получат 

сертификат от Европейската коми- 

сия. 

За повече информация: 

http://www.historypin.com/gats/bg/ 

 

   КККааалллеееннндддаааррр  
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ЗИД НА ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ 

На 11 април в Народното събрание на съвместно заседание посто- 

янните парламентарни комисии по регионално развитие и местно 

самоуправление и по околна среда и води разгледаха и приеха на 

първо четене Закона за изменение и допълнение на Закона за водите. 

Определеният от Управителния съвет представител на НСОРБ – 

Ахмед Башев, заместник-председател на УС и кмет на община Гър- 

мен, представи становището на Сдружението.  

Председателят на Постоянната комисия по регионално развитие и ме- 

стно самоуправление Любен Татарски се ангажира, че между двете 

четения на законопроекта ще се създаде работна група с пред- 

ставители на НСОРБ и на други заинтересовани страни, която да по- 

добри някои основни текстове преди внасяне на закона в пленарна 

зала. 

Като основни проблемни текстове в закона се очертаха предложения- 

та за промяната на собствеността върху водните обекти, ВиК систе- 

мите и съоръженията; окрупняването на обособените теритотории и 

ВиК операторите; работата на Асоциациите по ВиК и бъдещата цена 

на услугите. Същите проблеми бяха застъпени и в становището на 

НСОРБ. 

 

ЗИД НА ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ 

НСОРБ представи пред Комисията по регионална политика и мест- 

но самоуправление в Народното събрание становище по проекта за 

ЗИД на Закона за гражданската регистрация. 

По повод предложените промени Сдружението проведе допитване 

до местните администрации. 

Всички подкрепят необходимостта от подобряване на сегашните 

регламенти по отношение на адресната регистрация.  

Становището може да намерите на интернет страницата на НСОРБ, 

секция „Нашата позиция по нормативни промени”.  

 

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И 

 УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Днес в Комисията по образование, науката и въпросите на децата, 

младежта и спорта започва обсъждането на проекта на Закона за 

предучилищно образование. В приетото от УС на НСОРБ 

становище основните предложения са свързани с осигуряването на 

подкрепа за малките училища в планинските и селски райони, от- 

глеждането на децата в детски градини и разширяване правомо- 

щията на общините за управление на общинските училища. 
 

Становища на НСОРБ по три законопроекта 
представени в три парламентарни комисии 

 

Община Стара Загора зарадва граж- 
даните с оригинално великденско дър- 
во, украсено от децата от Центъра за 
настаняване от семеен тип. 

Само за два дни НСОРБ успя да представи пред Министерство на 

финансите становище по проекта на Решение на Министерския 

съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските 

бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за 

определяне на стандарти за финансиране на делегираните от 

държавата дейности през 2013 г. 
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• 26-27 април 

    ЦОМВ, с. Гиргини 

„Грижите за 

безстопанствените животни 

и правомощията на 

общините“ 
НСОРБ организира обучението във 

връзка с актуалността на темата и 

интереса от общините. То е предназ- 

начено за ресорни зам.-кметове, уп- 

равители на приюти, експерти в 

отдел „Екология”. Участниците ще 

се запознаят с правата и задължени- 

ята на общините по Закона за защита 

на животните и Закона за ветерина- 

ро-медицинската дейност, както и с 

добри практики за успешно управ- 

ление на приюти за безстопанствени 

животни, стратегии и методи за овла- 

дяване на популацията от безстопан- 

ствени животни. 

Програма и заявка за участие може 

да намерите на интернет страница- 

та на НСОРБ. 

Обучения 

Нови ръководни органи АДО 

Общото събрание на Асоциацията на Дунавските общини 

„Дунав” избра нов Управителен съвет: 

Председател: Пламен Стоилов – кмет на община Русе 

Зам. председатели: 

Петър Дулев – Кмет на община Белене 

Герго Гергов – Кмет на община Видин 

  
Честито на новоизбраните и успешна работа! 

 

СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДНИЯ СЕКТОР 

НСОРБ продължава да събира мнения, препоръки и бележки по 

Националната стратегия за развитие на водния сектор до 18 

април на ел. адрес: namrb@namrb.org 

Документът е достъпен на: 
http://www3.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=25 

НАЦИОНАЛНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА 

АКТИВНИЯ ЖИВОТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА (2012-2030 г.) 

НСОРБ очаква предложения по проекта до 20 април на ел. 

адрес: namrb@namrb.org  

Документът е публикуван на интернест страницата на НСОРБ, 

секция „Новини”. 

НСОРБ подготвя Седмата среща на 
побратимените градове от България 

и Русия 

 
От 12 до 15 юни в Шумен ще се състои 
Седмата среща на побратимените гра- 
дове от България и Русия. 
Напомняме на заинтересованите общи- 
ни, че предварителна заявка за участие 
се прави не по-късно от 18 април на ел. 
адрес:  
s.videnova@namrb.org 
 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 

НСОРБ събира становища по проекта за Национална програма за 

закрила на детето за 2012 г. и проекта на Доклад за изпълнение 

на Националната програма за закрила на детето за 2011 г.  

Очакваме коментари от общините до 20 април на факс: 

02/9434431 или на e-mail: namrb@namrb.org . 

Текстовете на проектите може да намерите на интернет 

страницата на НСОРБ, секция „Новини”. 

От 19 до 21 април със съдействието на 

Министерство на икономиката, енерге- 

тиката и туризма във В. Търново ще се 

проведе IX-то международно туристи- 

ческо изложение „Културен туризъм”.  

По традиция Министерството организи- 

ра и годишна среща на кметовете на 

общини по проблеми на туризма. Тя ще 

се проведе на 21 април от 13.30 ч 

НСОРБ вече се ангажира с подкрепа на 

инициативата и ще предостави допъл- 

нителна информация на заинтересова- 

ните общини. 

Очакваме коментари и становища от общините 

Предстоящо изложение „Културен 

туризъм” 

След решението на Конституционния съд по ЗМДТ 

 
НСОРБ прави спешно проучване за оценка на въздействието 

на решението на Конституционния съд от 5 април по 

конституционно дело за отменяне на ал. 4 и 5 на чл. 61с от 

Закона за местните данъци и такси. 

НСОРБ изпрати по ел. поща до всички общини справка, която 

очакваме попълнена до края на работния ден на 21 април на 

адрес: namrb@namrb.org или n.koleva@namrb.org 

или на факс 02/9434431. 

Във връзка с появилите се различни тълкувания на после- 

диците от решението на Конституционния съд за турис- 

тическия данък НСОРБ съгласува с компетентните органи 

препоръки, които са изпратени до всички кметове на 

общини. В следващия брой на Информационния бюлетин 

също ще публикуваме юридическа консултация. 

НСОРБ очаква идеи и предложения по законодателните 

промени, които да гарантират устойчивостта и развити- 

ето на този общински приходоизточник. На предстоящата 

Национална среща на финансистите и данъчните експерти 

от общините ще се обсъдят възможните допълнителни 

мерки. 

   Национално сдружение на общините в Република България                                                                   



           

                  ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН                                                                                                                                           15/2012  

 

 

                            3 

Промени в критериите за избор 

Комитетът за наблюдение на ОП „Техническа помощ” прие промени на критериите за избор на 

проекти по процедура „Изграждане и функциониране на областни информационни центрове”: 

разширява се обхватът на финансираните дейности за изграждане на центрове в 28-те области като се 

добавят разходи за закупуване на обзавеждане на центровете и Multitouch surface устройство.  

Министерството на финансите информира общините за възможностите за 
кредитиране на проекти по ОПОС и ОПРР 

 

МФ напомня за възможностите, които предлага механизмът за ползване на средствата от 

Кредитното споразумение за структурен програмен заем, България - съфинансиране по Фондовете на 

ЕС 2007-2013, между Република България и Европейската инвестиционна банка, сключено на 14.12.2007 

г. за покриване на финансов недостиг по проекти на бенефициенти по Оперативни програми 

„Транспорт” (ОПТ), „Околна среда” (ОПОС) и „Регионално развитие” (ОПРР). 

КАКВО Е ВАЖНО ДА СЕ ЗНАЕ? 

Средствата за покриване на финансов недостиг се предоставят на заемообразен принцип чрез 

Българската банка за развитие (ББР), в съответствие с утвърдения с РМС № 596 от 2010 г. Механизъм за 

ползване на средства от Кредитното споразумение и сключения на 29.11.2011 г. договор между ББР и 

Министерство на финансите за определяне на условията за кредитиране на финансов недостиг. 

ББР отпуска заеми за покриване на финансов недостиг на бенефициенти само по проекти от ОПТ, ОПОС 

и ОПРР, генериращи приходи, които са одобрени от Управляващите органи (УО) на съответните ОП и от 

ЕИБ. Финансират се единствено допустими разходи до размера на одобрения от ЕИБ финансов недостиг. 

Финансов недостиг е частта от допустимите разходи, отчислена като възможни нетни приходи, в 

съответствие с член 55 от Регламент (ЕО) 1083/2006 на Съвета, отнасящ се за проекти, генериращи при -

ходи, като се отчита методологията, установена с Работен документ № 4 на Комисията (август 2006 г.) 

Финансовите условия за кредитиране на финансовия недостиг от ББР са условията, при които е получен 

съответният транш от Кредитното споразумение. До сега ЕИБ е одобрила средства от Кредитното 

споразумение да се ползват за финансиране на финансовия недостиг за следните проекти: 

�   „Интегриран воден проект за град Габрово”, с бенефициент община Габрово: до 3 114 756 евро; 

� „Интегриран воден проект за град Враца”, с бенефициент община Враца: до 6 611 331 евро; 

� „Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Свиленград - турска граница”, с бенефициент 

Национална компания „Железопътна инфраструктура”: до 6 772 286 евро. 

Общините, други бюджетни предприятия и държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, 

които са бенефициенти по ОПТ, ОПОС и ОПРР, и желаят да получат заем за финансиране на финансов 

недостиг на проекти, генериращи приходи, могат да кандидатстват пред ББР за кредитиране само след 

получаване на известие от УО на съответната ОП, че проектът им е одобрен от ЕИБ и за финансов 

недостиг при проекти, генериращи приходи. Кандидатите представят на банката: 

• искане за кредитиране на финансов недостиг, съгласно утвърден от ББР образец; 

• документите, необходими при кандидатстване за кредит, съгласно относимите нормативни актове и 

правила на ББР; 

• документацията по проекта, включително подписан договор/издадена заповед за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по съответната ОП. 

ББР разглежда постъпилото искане, като извършва анализ и оценка на кредитния риск и 

кредитоспособността на бенефициента и след решение на компетентния орган, изготвя съответен доклад 

до Министерството на финансите. След получаване на писмено одобрение от Министерството на 

финансите по параметрите на кредитната сделка, ББР пристъпва към сключване на договора за кредит. 

Последният урежда всички права, задължения и параметри по кредитите, както и условията за тяхното 

усвояване, обезпечаване и издължаване. 

В заключение, Министерството на финансите и ББР са създали необходимите условия за 

осигуряване на средства за финансиране на финансовия недостиг по проекти от ОПТ, ОПОС и 

ОПРР, генериращи приходи. Активирането на механизма обаче е в пряка зависимост от 

своевременната подготовка и представяне на проектите за одобрение от УО на ОП, ЕК и ЕИБ. 

Навременните съвместни действия ще дадат възможност на бенефициентите да получат достъп 

до този допълнителен източник на финансиране и ще спомогнат за ефективното изпълнение на 

проектите и успешното усвояване на фондовете на ЕС. 
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През 2014-та очакваме закон за управление на евросредствата 
 

Правителството одобри предложената от министър Томислав Дончев концепция за подготовка на за- 

кон за управление на средствата от Европейския съюз. Необходимостта от формулиране на правила за 

работа с еврофондовете наложи през 2007 г. да се възприеме регулация на процеса с постановления на 

Министерския съвет или с наредби от институциите, отговорни за управление на средствата. Този 

подход обаче позволява чести промени в текстовете, създаващи условия за непредсказуемост на сре- 

дата.  

Приложното поле на новия закон 

ще обхваща Европейския фонд за 

регионално развитие, Европейския 

социален фонд, Кохезионния фонд, 

Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони и Ев- 

ропейския фонд за рибарство, като 

основна цел ще бъде регламен- 

тирането на унифицирани проце- 

дури за изпълнението на всички 

фондове в страната. 

Законът ще уреди институционал- 

ната уредба, правата и отговорнос- 

тите на договарящите органи и бе- 

нефициентите. За осигуряване на 

гъвкавост при изпълнението на 

програмите, определени елементи 

– детайлни правила за допустимост 

на разходите, препоръчителните 

размери на финансовите корекции 

и т. н., ще продължат да се регули- 

рат с постановления на Министер- 

ския съвет. 

Предвижда се законът да има три 

раздела. Първият ще урежда ин- 

ституционалната уредба за следва- 

щия програмен период и ще регла- 

ментира взаимоотношенията меж- 

ду отделните структури, отговор- 

ни за управлението на средствата 

от ЕС, както и отношенията им с 

Европейската комисия. Ще бъдат 

посочени и основните принципи 

на управление. 

В раздела „Процедури за изпълне- 

ние на програмите” ще бъдат рег- 

ламентирани редът за отпускане 

на безвъзмездна финансова помощ 

и избор на фирма-изпълнител от 

бенефициенти по програмите, 

процедурите за финансово управ- 

ление и контрол, редът за налага- 

не на финансови корекции, допус- 

тимостта на разходите и проце- 

дурата за администриране на не- 

редности. 

 

Предвижда се разделите да влязат 

в сила от 1 януари 2014 г. в нача- 

лото на новия програмен период. 

Тогава ще влезе в сила и третият 

раздел, регламентиращ обжалва- 

нето на процедурите по избор и 

изпълнение на проектите.  

В момента материята е разработе- 

на в две постановления на МС. 

Недостатъците на възприетия под- 

ход са свързани с факта, че се об- 

жалва пред самия управляващ ор- 

ган и процедурата по възражени- 

ята се свежда основно до контрол 

върху бенефициента. Не е уредено 

подаването на жалби/възражения 

срещу оценката по същество, как- 

то и възможността за подаване на 

жалби/възражения във връзка с 

изпълнението на проекти.  

В закона ще бъде разписана и про- 

цедура по обжалване на решения- 

та на управляващия орган. 

 

На 3 април Агенцията за социално подпомагане обяви процедура за подбор на проекти „Помощ в 

дома”.Със средства от безвъзмездната финансова помощ ще бъдат създадени Центрове за услуги в 

домашна среда и Звена за услуги в домашна среда, които ще предоставят почасови грижи за хора с 

увреждания и възрастни хора. 

Могат да кандидатстват: 

• Общински предприятия, създадени по реда на чл. 52 и чл. 53 от Закона за общинската собственост- 

доставчици на социални услуги за новосъздадени Центрове за услуги в домашна среда (само в 

населени места, където не е развита услугата „Домашен социален патронаж”) 

• Общински структури, самостоятелни юридически лица или поделения на общините (без самосто- 

ятелна правосубектност), създадени в съответствие с приложимото законодателство, предоставящи 

услугата „Домашен социален патронаж” – за създаване на Звена за услуги в домашна среда. 

Краен срок за проектните предложения: 29 юни. 

АСП ще проведе информационни кампании в цялата страна: 

Бургас – 18 април 

Стара Загора – 19 април 

Кърджали – 20 април 

Пловдив – 21 април 

Варна – 24 април  

График за часовете и залите за всяко от събитията ще бъде публикуван на интернет страницата  

на Агенцията: www.asp.government.bg 

 

Русе – 25 април 

Велико Търново – 26 април 

Плевен – 27 април 

София – 3 май 

Монтана – 4 май  

АСП ще финансира нови социални услуги за 

възрастни и хора с увреждания 

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

                                                                                                                                                                                           


