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22 април 
 

 

 
Тази година ще даде началото на 
двугодишна кампания „Зелена ге- 
нерация”, която ще фокусира вни- 
манието върху няколко ключови 
принципа: 
•  Бъдеще без въглероден диоксид, 
базирано върху възобновяеми из- 
точници на енергия, което ще пре- 
махне зависимостта ни от изкопа- 
еми горива, вкл. и от въглища 
•  Индивидуални ангажименти за  
отговорно устойчиво потребление 
•  Създаване на нова „зелена” ико-  
номика, която да съдейства за на- 
маляване на бедността чрез създа- 
ване на „зелени” работни места и 
трансформиране на глобалната об- 
разователна система в „зелена”. 
България също ще се присъедини 
към отбелязването на деня. Много 
общини ще организират разнооб- 
разни прояви, насочени преди вси- 
чко към децата, учениците и сту- 
дентите, свързани с темата на деня 
– изменението на климата. 
http://www.earthday.org/2012 

 

 

23 април 
 
 
 
Датата е символична за световната 
литература. На този ден в една и 
съща година са напуснали земния 
си път титаните на словото Уилям 
Шекспир и Мигел де Сервантес. Тя 
е свързана с раждането и смъртта и 
на други бележити автори като 
Владимир Набоков, Мануел Вале- 
хо, Морис Дрюон. 

 
 

24 април 
Международен ден на 

младежката солидарност 
С решението на Световната федера- 

ция на демократичната младеж пра- 

зникът се чества от 1957 г. 

 
 

26 април 
Международен ден на 

интелектуалната собственост  

   КККааалллеееннндддаааррр  

   Национално сдружение на общините в Република България                                      

 

Международен ден на 
книгата и авторското 

право 

 

 

Международен ден  
на Земята 

 

На 19 април се проведе обществено обсъждане на проекта на Нацио- 

нална стратегия за управление и развитие на водния сектор в 

България под председателството на министър Караджова.  

Тя е разработена на основание на Закона за водите и е основният 

документ, който отразява визията на правителството за управление и 

развитие на водния сектор до 2035 г. Стратегията представя няколко 

основни дългосрочни цели: гарантирано осигуряване на вода за насе- 

лението и бизнеса, подобряване на ефективността при потреблението, 

намаляване на риска от наводнения и поддържане на нивото на 

водните ресурси в страната.  

Предвижда се сериозна промяна на обхвата на публичната държавна 

и общинската собственост и въвеждане на засилени отговорности на 

институциите за всяко водно съоръжение в страната. Финансовите 

потребности за подобряване на амортизираната водна инфраструк- 

тура и изграждането на нова прогнозно възлизат между 13 и 43 млрд. 

лева, в зависимост от качеството на услугите и нивото на инвестиции.  

В обсъждането участваха представители на всички държавни органи, 

ангажирани с управление на сектора, общините, операторите на 

инфраструктурата, бизнеса, научните среди и др.  

В позицията на НСОРБ бяха откроени следните основни проблеми:  

- Стратегията трябва да се обвърже с интересите и потребностите 

на ползвателите на услугата и да предлага нужните стандарти за 

качеството на услугата и нейната достъпност;  

- Въвеждането на принципа „един оператор – една цена” в ценовата 

политика на сектора означава връщане на принципа на кръстосано 

субсидиране, при който може да се намали ефективността на 

предлаганите услуги и извършваните инвестиции. 

- Предвижданото окрупняване на обособените територии не отчита 

направените изводи в анализите за ефективност на общинските ВиК 

оператори и факта, че тези дружества са създадени със средствата на 

населението в общините и след тяхното закриване управлението 

драстично ще се отдалечи от потребителите.  

- С планираната промяна на собствеността върху ВиК системите и 

съоръжения ще се стигне до национализация на общинска инфра- 

структура. 

- В стратегията са добре изведени нуждите от инвестиции за подоб- 

ряване и развитие на водния сектор, но не са разработени реалистич- 

ни варианти за поетапно осигуряване на тези ресурси.  

Становищата ще бъдат разгледани на заседание на Висшия консулта- 

тивен съвет по водите на 23 април и проектът ще бъде представен за 

обсъждане и приемане от Министерския съвет и Народното събрание.  

 

Дългосрочните цели на България във 

водния сектор  

 

НСОРБ проучваМНЕНИЕТО НА ОБЩИНИТЕ 

•  за проблемите и практиките при ползване и разработване на без- 
възмездно предоставените находища на минерални води. Изпращайте 

мненията до 10 май на e-mail: d.stoikova@namrb.org  

•  намеренията на общините за сдружаване за изграждане на приюти 
за настаняване на безстопанствени кучета. Изпращайте вашите идеи 

до 14 май на e-mail: p.petrov@namrb.org  
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•  11 май 

          Бургас, х-л „България”  
НСОРБ организира семинар за текуща 

оценка на подпроектите на общините 

Бургас и Ямбол по проект СМАРТ+, 

програма INTERREG IVC. Ще бъдат от- 

четени постигнатите резултати и иден- 

тифицираните добри практики на база 

изготвена методология за стратегически 

обмен между партньорите по проекта. 

Външните експерти ще представят ме- 

тодология и технинически аспекти за 

описание и оценка на практиките, реа- 

лизирани в рамките на подпроектите. 

 

СТАРТИРАТ ПЪРВИТЕ 

ЗАСЕДАНИЯ 

8-9 май, София: ПК по бюджет и 

финанси. Основни теми за обсъждане:  

1. Изводи от дейността през предход- 

ния мандат;  

2. Избор на ново ръководство;  

3. Обсъждане проект на програма за  
ХV-та Национална среща на финан- 

систите от общините;  

4. Предварителни изводи и препоръки 

по решение на МС за разделение на дей- 

ностите, финансирани чрез общинските 

бюджети, и определяне на стандарти за 

делегираните дейности през 2013 г.;  

5. Обсъждане на методиката за опреде-  
ляне на кредитния потенциал на общи- 

ните за 2012 г. и достъпа до компенса- 

торния бюджетен механизъм;  

6. Общински мерки за подобряване  

събираемостта на местните приходи. 

7. Често срещани слабости във финан  

совото управление през погледа на 

контролните институции. 

Срок за заявки: 2 май на факс 02/943 

4431 или e-mail: d.ushatova@namrb.org.  

Може да изпращате предложения за до- 

пълнителни теми в дневния ред. 

Предстоящи заседания на Постоянни 
комисии 

16 май – ПК по регионална политика и 

местно самоуправление  

17 май – ПК по земеделие, гори, селски 

и планински райони 

18 май – ПК по икономическа поли- 

тика, енергетика и туризъм 

19 май – ПК по общинска собственост, 

приватизация и администрация. 

На 19 април в София, по покана на ръководството на ЧЕЗ, се 

проведе среща с предствители на НСОРБ. Участваха регио- 

налния мениджър на ЧЕЗ за България, Петър Докладал, и 

мениджърите на основните предприятия на енергоразпре- 

делителното дружество. Те представиха изпълнението на 

инвестиционната си програма през последните години в 

Западна България и приоритетите за периода 2012-2013 г. 

Споделиха също и проблемите при преодоляването на бед- 

ствените ситуации през изтеклата зима, като отчетоха доброто 

взаимодействие с местните власти при овладяване на ситуа- 

цията.  

Представителите на НСОРБ изтъкнаха възможността ЧЕЗ ак- 

тивно да подпомогне с експертния си потенциал развитието на 

общините при изготвяне на интегрираните планове и да син- 

хронизира инвестиционни си намерения за отделните региони 

със стратегическите планове на общините. 

Бяха обсъдени и редица проблеми на общините при взаимо 

действието си с разпределителното дружество. На първо 

място, спешно трябва да се реши проблемът с изкупуването на 

трафопостовете, законовият срок за което изтече в края на 

2011 г., като се преодолее срещаното в определени случаи 

протакане и усложняване на процедурата.  
Друг основен проблем, по който трябва да се търси подобре- 

ние, е навременното въвеждане в експлоатация на електрозах- 

ранващите мощности при откриване на нови общински 

обекти. 

Двете страни обсъдиха и възможността за създаване на меха- 

низми за осъществяване на текущо взаимодействие между тях. 

Предстоящо заседание на УС на НСОРБ 

Управителният съвет на последното си заседание прие 

календарен график на заседанията до септември 2013 г. 

Почти всички заседания ще се провеждат в различни 

райони. Ще бъдат канени кметове и председатели на 

общини от съответните области.  

Предстоящото заседание на УС на НСОРБ е на 11 май в 

Пазарджик. Основни теми за обсъждане: 

1. Изпълнението на общинските бюджети за 2011 г.  

2. Анализ на определените от общините размери на 

местните данъци и такси за 2012 г. 

3. Предложение за критериите за подпомагане на 

общините за достъпа им до финансиране от Фонд 

ФЛАГ за 2012 г. 

4. Становища по законопроекти 

5. Определяне състава и задачите на работни групи за 

подготовка на обновена устройствена рамка за 

дейността на местната власт и за местните финанси  

6. Програма за взаимодействие между МВР и НСОРБ.  

 

 

НСОРБ и ЧЕЗ обсъдиха проблеми по 

доставките на електроенергия за 

общините 

Постоянни комисии 

Обучения 
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Приключи предварителния преглед на 

документациите по процедурата за ВиК  

 
До крайния срок за подаване на прединвестиционни- 

те проучвания по процедурата за изграждане на ВиК 

инфраструктура в населени места между 2 и 10 хил. 

е.ж. в МОСВ бяха представени общо 197 документа- 

ции от 145 общини. В изключително кратки срокове 

екипът на програмата разгледа всички и констатира, 

че в много от тях се съдържат пропуски и неточнос- 

ти: липса на проучване на инфилтрацията в канали- 

зационната мрежа, липса на анализ за действието на 

пречиствателната станция за прогнозния период, 

неправилно определяне на битовите отпадни водни 

количества от населението, липса на показани грани- 

ци на агломерацията или не са разгледани варианти 

за мрежа и варианти за пречистване. 

Процедурата е насочена към проекти с голяма степен 

на готовност, които могат да започнат строителство 

в максимално кратки срокове. Разполагаемият ре- 

сурс по нея от 300 млн. лв. е недостатъчен, за 

финансиране на всички инвестиционни намерения. 

Ето защо беше извършена приоритизация на пода- 

дените за преглед прединвестиционни проучвания.  

На база целесъобразност на проектите и приноса за 

постигане на целите на програмата (висока степен на 

готовност за започване на строителството, необходи- 

мост от изграждане на пречиствателни станции в 

места с висока степен на изграденост на мрежата и 

присъединяване на по-голям брой жители) бяха оп- 

ределени 72 приоритетни агломерации, които про- 

дължават на следващия етап по процедурата. 

Списъкът е публикуван на: 
http://ope.moew.government.bg/bg/news/newsdetail/from/curr

ent/id/336 

В близките месеци МОСВ ще извърши цялостен 

преглед на документацията от приоритизираните 72 

агломерации, ще проведе по една консултация с вся- 

ка община за разяснение по проектното предложе- 

ние. След получаване на положително становище, 

общините ще трябва да внесат готовите проекти за 

оценка в МОСВ най-късно до 15 октомври т.г. Ще 

бъдат одобрени за финансиране само изцяло 

готовите за строителните дейности проекти. 

Всички останали общини, които са подали пред- 

инвестиционни проучвания, ще бъдат включени в 

резервен списък. МОСВ ще изпрати подробни комен 

тари и бележки по предложенията, които трябва да 

бъдат отразени. За най-готовите проекти от резер- 

вния списък финансирането за реалните дейности ще 

може да започне още през този програмен период 

при освобождаване на финансов ресурс по приори- 

тетна ос 1 на ОПОС. 

Останалите проекти ще останат приоритет за 

следващия програмен период.  

 

Нов прием по мярка 322 „Обновяване и 

развитие на селата” от ПРСР 

 
В отговор на запитване на НСОРБ, от Държавен 

фонд „Земеделие” информират, че приемът на про- 

екти по мярка 322 се планира с продължителност 

един месец и да започне от средата на май.  

Заповедта за насрочване на приема е подготвена и 

предстои одобрението й от Министъра на земедели- 

ето и храните.  

Съгласно Наредба 24/29.07.2008 г. за условията и 

реда за финансово подпомагане по мярката, одобре-. 

ната заповед ще бъде публикувана в срок от 15 

работни дни преди началото на приема, в т.ч. на 

интернет страниците, посветени на прилагането на 

ПРСР – www.prsr.bg; www.prsr.government.bg  

 

НСОРБ и МВР подготвят Програма за взаимодей- 

ствие за периода 2012-2013 г. Целта е в нея да влязат 

конкретни и реално изпълними мерки, които чрез 

ефективно взаимодействие на териториалните орга- 

ни на МВР и местната власт да доведат до подобря- 

ване на обществения ред и сигурността на граждани- 

те в българските общини.   

НСОРБ събира предложения от общините за подоб- 

ряване на реда в населените места и осигуряване на 

сигурност за населението. На интернет страницата 

на Сдружението може да намерите форма за попъл- 

ване, структурирана по основните направления на 

дейностите в тази сфера. 

Очакваме да посочите и добри практики, осъщест- 

вявани съвместно от общината и правоохранителни- 

те органи или самостоятелно от местната власт, за 

които смятате, че не са широко разпространени в 

другите общини. 

Програма за взаимодействие между 

МВР и НСОРБ 

Повторно съобщение 

УниКредит Булбанк АД уведомява общините, че 

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 

Да се уведомят съответните служби, защото 

информацията от общините продължава да 

постъпна на стария адрес. 

 

 
 


