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НСОРБ проведе две срещи със зам.-министър Иво Маринов и 

неговия екип на 4 и на 17 май. Освен принципните възражения  

срещу опита да се централизират местни приходи и  налагането на 

задължително членство в нови държавни структури, предста- 

вителите на общините предоставиха на МИЕТ и конкретни 

предложения за промяна и редакция на Закона. Те заявиха, че няма 

да отстъпят от искането за отмяна на текстовете, влизащи в 

противоречие с принципите на местното самоуправление. 

НСОРБ благодари на представителите на общините: Банско, 

Плевен, Тетевен, Чепеларе и Шумен, участвали в разговорите в 

МИЕТ. 

 

СССъъъбббииитттииияяя  

Общините продължават разговорите по 

проекта на МИЕТ за нов Закон за туризма 

   ОООтттссстттооояяявввааанннеее   нннааа   пппооозззииицццииииии  

На 10 май, по инициатива на НСОРБ, се проведе среща с министър 

Младенов и ръководния екип на Министерство на труда и социал- 

ната политика. Участваха и представители на Министерство на земе 

делието и храните, Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, Министерството на образованието, младежта и 

науката, Държавната агенция за закрила на детето и други инсти- 

туции, важни за решаването на проблемите в общините. 

Основни теми на срещата бяха възможностите за увеличаване на 

единните разходни стандарти за финансиране на социалните услуги,  

разширяване на дейността на Домашния социален патронаж и реали 

зацията на общински проекти по ОП „Развитие на човешките 

ресурси” и други проекти на МТСП.  

Министърът подкрепи изводите на общините и пое ангажимент да 

мотивира пред МФ необходимостта от повишаване на стандартите 

за 2012 г. Обсъдени бяха и мерки за активизиране дейността на 

междинното звено по ОПРЧР – ГД „Структурни фондове и 

международни образователни програми” на МОМН. 

Обсъдено бе и изпълнението на Плана за деинституционализация на 

децата в риск, забавената подготовка и неясните параметри на 

приема на проекти по мярка 321 от Програмата за развитие на 

селските райони. МЗХ планира да оповести параметрите през юни, а 

приемът да бъде отложен за септември. Общият финансов ресурс за 

приема е 5.5 млн. евро.  

Необходимо е институциите, отговорни за изпълнението на Плана 

за деинституционализация, своевременно да подготвят и 

оповестят параметрите на приема и повече да не го отлагат, тъй 

като рискуват да няма кандидати и деинституционализацията в 

селските общини да не се осъществи.   

 

27 май 

• На 27 май в София ще се про- 

веде заседание на Управителния 

съвет на НСОРБ с основни теми: 

1. Организация по провеждане на 

Общо събрание и Годишна конфе 

ренция на НСОРБ  

2. Анализ за изпълнение на 

общинските бюджети за 2010 г.  

3. Оценка на ефективността от 

срещите с УО на ОП и ПРСР  

4. Организацията на Национал- 

ната среща на финансистите от 

общините  

5. Определяне представители на 

НСОРБ 

6. Актуални въпроси от общините 

 

 

• На 27 май от 10 часа в Гранит- 

ната зала на Министерския съвет 

13 общини ще получат призове за 

добро управление на местно ниво. 

В церемонията  ще участва пред- 

седателят на Комисията по при- 

съждане на европейския Етикет – 

министър Росен Плевнелиев.  

 

 

• В същия ден ще се проведе и  

разширено заседание на Съвета 

по децентрализация. 

 

9-11 юни 
XIV национална среща на финан- 

систите от общините в Ахелой.  

Номинации за Общински финан- 

сист-новатор се приемат до 26 

май. 
Критериите за избора са публи- 

кувани на сайта на НСОРБ.  

 

7-8 юли 
Общото събрание и Годиш- 

ната конференция на НСОРБ 

ще се проведат на 7-8 юли в к.к. 

„Боровец” 

 

 

 

 

Нараства безпокойството за социалните 

услуги на най-уязвимите групи 
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•••• 20 май, Център за обучение на местните 

власти, с. Гиргини, общ. Габрово 

Разширено заседание на Постоянната 

комисия на НСОРБ за работа с малките 

общини 

Основни теми:  

1. Опазване на земеделските имоти и рекол- 

тата – кампания 2011 г.: взаимодействие 

между общините и органите на МВР; 

2. Текущи въпроси по изпълнението на проек- 

тите по Програмата за развитие на селските 

райони – мерки 313, 321, 322 

3. ЗИД на ЗОП: нов подход при възлагането на 

обществените поръчки 

Поради актуалността и важността на 

разглежданитете, всички общини от 

селските райони са поканени за участие.    

Покана и заявка може да намерите на интернет 

страницата на НСОРБ. 

Заявки за участие се приемат до 18 май на 

факс: 02/ 943 44 31.  

За повече информация: Симеон Петков, тел. 

02/943 44 67, e-mail: s.petkov@namrb.org 

 

   ПППрррееедддссстттооояяящщщооо    

Заседания на Постоянни комисии 

До кметовете на общини 

Във връзка със заплащането на местни такси за 

предоставяне на услуги по изпълнителни дела, 

Ви информираме следното: 

1. Предоставянето на информация (справки, 

сведения, копия и извлечения от документи) на 

съдебен изпълнител (държавен или частен) 

относно имущественото състояние на длъжник 

по конкретно изпълнително производство, 

съгласно новата ал. 4 на чл. 431 от ГПК (ДВ, 

бр. 100 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.), вече се 

извършва срещу заплащане на такса. Предвидено 

е  таксата за съответната услуга да се заплаща от 

взискателя по изпълнителното дело за сметка 

на длъжника (а не от съдебния изпълнител, 

подал искането). В платежният документ следва 

да се попълват данните на взискателя, който е 

платец на таксата. 

2. Определените размери на таксите и цените  на 

услуги в Наредбата на общинския съвет по чл. 9 

от ЗМДТ се отнасят и за случаите когато 

заявители са съдебни изпълнители. В противен 

случай въвеждането на по-високи размери на 

таксите спрямо съдебните изпълнители дава 

основание за оспорване на Наредбата пред 

Административен съд.   

За неуредени в Наредбата услуги, чиито 

заявители са съдебни изпълнители следва да се 

определят цени на услуги, близки до вече 

определени цени за подобни по характер услуги. 

3. Общините, съгласно чл. 84, т. 3 от ГПК са 

освободени от заплащане на държавни такси, но 

не и от съдебни разноски по отношение на 

изпълнителни дела. 

На 3 юни в Силистра ще се проведе Национален 

информационен ден по проект Дунавски 

регион+, в който НСОРБ е партньор заедно с 19 

организации от 8 дунавски страни. 

Целта на срещата е представяне на основните 

дейности и постигнатите досега резултати. Ще 

се обсъди предстоящата работа по разработване 

на стратегии за пет трансдунавски райони от 

България и Румъния. Ще бъдат обсъдени 

възможностите, които предоставят резултатите 

от проекта на общините от Дунавския регион 

при планиране на проекти и инициативи за 

следващия програмен период. 

Поканени са всички Дунавски общини. 

Обучения 

•••• 31 май-1 юни Център за обучение на 

местните власти, с. Гиргини, общ. 

Габрово 

Обучение по актуални теми от ЗМДТ 

и ДОПК, събиране на публични 

вземания и налагане на 

обезпечителни мерки 

НСОРБ организира семинар-обучение за 

ръководители и служители от звена „Местни 

приходи”. 

Обучението ще запознае общинските органи с 

прилагането на актуалните промени в ЗМДТ, в 

сила от 1 януари; обезпечаването на публични 

вземания по реда на ДОПК; налагането, 

замяната и отмяната на обезпечителни мерки. 

Ще бъдат разгледани най-често срещаните 

казуси. Лектори ще бъдат компетентни 

експерти от НАП. 

Заявки за участие се приемат до 28 май. 

Повече информация може да намерите на  

сайта на НСОРБ.  

 

 

Ще се разработват стратегии за 

пет трансдунавски региона 
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   НННооовввиииннниии    

До финансистите на общини
Крайният срок, в който общините

разработят и представят в МФ проектобюджетите

си за 2012 г. в частта за местните дейности

юни 2011 г.  

ВНИМАНИЕ! Срокът съвпада с

среща на финансистите от общините

 

Българската търговско-промишлена палата

боти база данни за изградени и планирани

триални зони/паркове в страната, която

вана в интернет: http://www.bcci.bg/bulgarian/zones/

За всяка зона са въведени параметри

специфичните особености и предимства

биха представлявали интерес за инвеститори

БТПП се обръща към общините 

прегледат информацията на сайта и 

възможни грешки и непълноти.  

От 8 до 10 юни в к.к. Златни пясъци

Шестият национален форум на доставчиците

социални услуги, организиран от

алианс за социална отговорност /НАСО

пата на Министерството на труда

политика, НСОРБ и Европейската 

доставчиците на услуги за хора с

/EASPD/. 

Участниците ще имат възможност

информация, да обменят мнения

дискутират и потърсят отговори на

решение на проблеми, да реализират

международно партньорство. 

Покана, програма и регистрационен

може да намерите на интернет страницата

НСОРБ. 

 

 
 

Повече и по-добри социални услуги

добър живот 
 

БТПП направи регистър

на индустриалните

Бизнес школа и Център
фикация и РАО „Тракия
за условията и реда за
конферентната зала на   

Общините са освободени от такса за участие

ция” и български производители и вносители

За контакти: тел. 042/620 368 , факс 042/602 37

 

                                                                                                                             

 

е в Република България                                            

общини 
общините следва да 

проектобюджетите 

местните дейности, е 10 

съвпада с ежегодната 

общините! 

•••• май-юни

Обучения „Общинската
администрация –
задължения в изборния

„НСОРБ-Актив” ЕООД

Националната асоциация

общини, организира в периода

обучения за секретарите

торите на дирекции ГРАО

ангажирани с провеждането

Основна цел на обученията

експертите с промените

декс, новостите в организационно

ката подготовка на различните

ворностите на общинската

Участниците ще получат

на всички необходими документи

процес. 

Лектори ще бъдат представители

та група, подготвила Изборния

ве на ЦИК, действащи секретари

дългогодишен опит.   

График на обученията 

може да намерите на страницата

Днес в Гърция ще се

начало на седемте одобрени

програма СМАРТ+. В

във всички партньорски

(Испания), Малополски

Македония (Гърция), Саксония

Югоизточен (България) 

Българското участие е

Бургас е водещ партньор

иновативните услуги в

ческия пазар за укрепване

развитие (SMART Tourism

ва и в проект „Партньорство

Научно-технологични 

Европа (STP)” с водещ парт

Община Ямбол участва

и отговорни туристически

с водещ партньор Испания

 

промишлена палата разра- 

планирани индус- 

която е публику- 

http://www.bcci.bg/bulgarian/zones/ 

параметри, отразяващи 

предимства, които 

нвеститорите. 

общините с молба да 

сайта и да съобщят за 

пясъци ще се проведе 

на доставчиците на 

организиран от Националния 

НАСО/, с подкре- 

труда и социалната 

Европейската асоциация на 

хора с увреждания 

възможност да получат 

мнения и опит, да 

отговори на въпроси и 

реализират национално и 

регистрационен формуляр 

 страницата на 

 
 

социални услуги за по-

направи регистър 

индустриалните зони 

Старт на подпроектите

 

Център за професионално обучение към Центъра за изпитване
Тракия” организират семинар „Практически подход за прилагане
реда за устройството и безопасността на площадките

зала на хотел „Сити”, бул.”П. Евтимий” № 23, гр.Стара Загора

участие. Лектори ще бъдат експерти от МРРБ, ИА „Българска

вносители на съоръжения за игра и настилки. 

 042/602 377, e-mail: ctec@ctec-sz.com,  web site: www.ctec
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                                              3 

юни 

„Общинската 
– отговорности и 

в изборния процес” 

ЕООД, със съдействието на 

асоциация на секретарите на 

организира в периода май-юли шест 

секретарите на общини, дирек- 

дирекции ГРАО и други експерти, 

провеждането на избори. 

обученията е да запознаят 

промените в новия Изборен ко- 

организационно-техничес 

различните избори и отго- 

общинската администрация.  

получат електронни образци 

необходими документи за изборния 

представители от работна- 

подготвила Изборния кодекс, члено- 

действащи секретари на общини с 

обученията и информация за тях 

на страницата на НСОРБ.  

ще се обяви официалното 

одобрени подпроектите по 

Включени са дейности 

партньорски региони: Арагон 

Малополски (Полша), Западна 

Гърция), Саксония (Германия), 

България) и Клуж (Румъния).  

участие е в 3 проекта. Община 

партньор в проект „Ролята на 

услуги в областта на туристи- 

укрепване на регионалното 

Tourism)“. Общината участ- 

Партньорство за изграждане на 

технологични паркове в Източна 

водещ партньор Румъния. 

участва в проект „Иновативни 

туристически територии (IART)” 

Испания. 

подпроектите по СМАРТ+ 

 

изпитване и европейска серти -
подход за прилагане на Наредба №1 
площадките за игра” на 26 май в 

Стара Загора.  

ългарска служба за акредита- 

www.ctec-sz.com 
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Главен редактор: Гинка Чавдарова, Изпълнителен директор на НСОРБ 

Водещ броя: Матилда Бахнева 

 

Променени са Изискванията за кандидатстване 

по схема за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011 

„Подкрепа за реконструкция/обновяване и 

оборудване на общински лечебни заведения в 

общини, извън градските агломерационни  

Променените документи са достъпни на: 

http://bgregio.eu/News.aspx?ActivePage=1&newsI

d=635 

 

От 7 до 9 септември в Кайро, Египет, за пръв път 

ще се проведе Глобален форум на побратимените 

и сестринските градове, организиран от Sister 

Cities International (глобална мрежа за гражданска 

дипломация), с финансовата помощ на 

Bill&Melinda Gates Foundarion. 

Ще се обсъждат различните форми на сътрудни- 

чество и процедурите за финансиране, как да се 

комбинират ресурсите, добри стратегии за запаз- 

ване на създадените добри отношения в сегашната 

глобализирана икономика. 

Международната организация на сестринските 

градове ще осигури самолетен билет в двете 

посоки до Кайро, нощувки и храна в първокласен 

хотел и транспорт от и до летището.  

Общините могат да завят интерес в НСОРБ на е-

мейл: d.kaneva@namrb.org 

За повече информация може да посетите сайта: 
www.globaltwinningsummit.org  

 

 

Омбудсманът изпрати до НСОРБ становище по 

проблема с бездомните кучета. Той засяга от 

една страна проблемите на пострадалите 

гражданите и от друга, проявите на жестоко 

отношение към животните. Позицията е подгот- 

вена въз основа на множество сигнали и след 

проведената публична дискусия с отговорни 

институции и организации за защита на 

животните. 

Становището е изпратено до кметовете на 

общините с наш номер 521(2) на 5 май. 

Фирмата ЕнЕфект Консулт ЕООД, българският 

участник в проекта ПЕРМАНЕНТ, финансиран 

чрез програма „Интелигентна енергия за Европа”, 

организира на 26 май семинар-обучение по 

Международен протокол за измерване и 

удостоверяване на резултатите (IPMVP). 

Изпълненето на проекта ПЕРМАНЕНТ започва 

през септември 2009 г. и ще продължи до 

началото на 2012 г. Той е насочен към преодо- 

ляване на недоверието в планираните резултати и 

в устойчивата възвращаемост на вложените инвес- 

тиции в проектите за енергийна ефективност. 

Страните участнички са: Полша, Чешката 

република, Румъния, Хърватия и България. 

Дейностите на проекта са посветени на разра- 

ботването на интегрирани подходи, позволяващи 

на крайните потребители да измерват и прове- 

ряват енергийните спестявания, постигнати в 

резултат от изпълнението на проекти за енергийна 

ефективност. Ще бъде разпространена информа- 

ция за специфични методи за управление на риска 

при реализацията на проектите и ще бъдат 

обучени инструктори, които да ги прилагат. 

Обучението е безплатно. 

Заявки за участие се приемат до 18 май на e-mail 

zgurova@enefect.bg или на факс: 963 25 74. За 

информация: тел. 963 17 14 или 963 07 23. 

ерифицирането на ЕЕ проекти и подобря на 

 

Как да измерваме и проверяваме 

спестената енергия 

Управляващият орган на ОПРР актуализира и 

публикува указания за техническото изпъл- 

нение на договори за безвъзмездна финансова 

помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО 

и конкретни бенефициенти 

http://www.bgregio.eu/Content.aspx?menu=left&pi

d=86 

На 16 май Агенцията за социално подпомагане 

обяви процедура за подбор на проекти 

BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности” по 

приоритетна ос 5: „Социално включване и на- 

сърчаване на социалната икономика”, област на 

интервенция 5.1. „Подкрепа на социалната ико- 

номика”. 

Краен срок за прием на предложения: 1 август. 

Документите за кандидатстване са достъпни на: 
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServle

t?cmd=add_content&lng=1&sectid=19&s1=41&s2=117

&s3=320&ss=875&selid=875 

 

АСП отвори процедура 

за социални проекти 

 

ВАЖНО: Промяна в 

изисквания по ОПРР 

Становище на Омбудсмана 

Нови указания по ОПРР Глобален форум на побратимените и 

сестринските градове  


