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На разширеното заседание на Постоянната комисия на НСОРБ за 
работа с малките общини на 20 май бяха поставени няколко важни 
и актуални въпроса към представителите на МВР, Министерство на 
земеделието и храните и ДФ „Земеделие”: 

1. Ползване на безлихвени кредити от държавния бюджет за 
окончателни плащания по мерки 321 и 322 

Ползването на безлихвени кредити по ПМС 59 засега е блокирано 
поради необходимостта от промени в мерки 24 и 25 (в момента в 
процес на съгласуване).  
Заявката за кредит по реда на чл. 2, ал. от ПМС 59 ще се подава 
отделно, след проверка на Разплащателната агенция на окончател- 
ното плащане. Ще се подава в службите на ДФЗ, отговарящи за разпо 
реждането с национални средства. Предстои уточняване дали на 
областно или централно ниво.  
Трябва да се реши проблемът с неравнопоставеното третиране на 
общините при разходване на авансовите средства по проектите, 
създаден с промените от 16 март в процедурите на ДФЗ-РА. 
Необходимо е да се разработи и ред за обжалване на налаганите 
финансови корекции във връзка с ПМС 134 от 5 юни 2010 г. 
•  ДФЗ-РА ще приключи до края на юни разглеждането на проекти- 
те от приема септември-октомври м.г. За критериите „брой жители” 
ще се използват данни към края на 2005 г. за мярка 321, и към края на 
2009 г. за мярка 322. Критерият „населено място с население м/у 500 
и 5 хил. жители” ще се прилага по мярка 321 за проекти за 
строителство/рехабилитация на пътища по мярката във връзка с 
промените в Закона за пътищата, ДВ бр. 75/2009 г.  
Общините настояват и за по-голяма прозрачност при опреде- 
лянето на лимити по видовете разходи по проектите. Практиката с 
вътрешни заповеди в ДФЗ-РА да се налагат допълнителни лимити, в 
т.ч. във връзка с разходите по управление на проекта, извън 
регламентираните в наредби 24 и 25, е погрешна и води до 
безмислено редуциране на финансовата помощ.  
•  В ДФЗ-РА се обмисля и връщане на стари практики от програма  
САПАРД – да се въведе изискването за посещение на място  преди да 
бъдат закрити елементите от подземната инфраструктура. Тогава това 
доведе до ненужни забавяния в изпълнението на проектите. Отделно 
общините трябва да са подготвени за проверките на място от 
Техническия инспекторат на ДФЗ-РА след подаване на заявка за 
окончателно плащане. По примера на САПАРД и по ПРСР ще се 
реже асфалт за проверка на дебелината, ще се снемат размерите на 
тротоарните плочи, ще се мери дължината на електрическите 
стълбове и ще се демонтират лампи за проверка на мощността в 
съответствие с одобрените КСС/технически спецификации.  
Проверките ще са на извадков принцип, а не за всички проекти.  

 

СССъъъбббииитттииияяя  

„Горещи” теми от заседанието на Комисията за 
работа с малките общини  

   ОООтттссстттооояяявввааанннеее   нннааа   пппооозззииицццииииии  

9-11 юни 
XIV- та национална среща на 
финансистите от общините  

Номинациите за Общински 
финансист-новатор се приемат 
до днес, 26 май.  
Критериите за избора са публи- 
кувани на сайта на НСОРБ.  

 
7-8 юли 

Общото събрание и Годишната 
конференция на НСОРБ ще се 
проведат на 7-8 юли в к.к. 
„Боровец” 
 

Управляващият орган на ОП 
„Регионално развитие” ще прове- 
де на 16 и 17 юни в Габрово работ 
на среща с бенефициенти по при- 
ложение на указанията за изпъл- 
нение на договорите. Ще участват 
представители на НСОРБ и общи- 
ните с договори по програмата 
(ръководители и членове на еки- 
пите).  
ОПРР покрива разноските за: 
- нощувка на 16 юни на 1 пред- 
ставител на всеки бенефициент. 
- храна и превоз до хотела и до 
залата за всички участници. 
В началото на юни ще получите 
програмата за събитието. 

Работна среща с 
бенефициенти по ОПРР 

 

Комитетите по наблюдение на 
Оперативните програми 

1 юни – ОП „Рибарство” 
6-7 юни – ОПРР 

7-8 юни ОП „Транспорт” 
9-10 юни – ОПОС 
10 юни – ОПАК 

 
Очакваме предложения към нашите 
представители за актуални въпроси 
поне ден по-рано от датата на 
заседанието на комитета на ел. поща 
на НСОРБ namrb@namrb.org 
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2. Промени в Закона за опазване на селскостопанското имущество 

3. Текущи въпроси по мерки 313, 321 и 322 от ПРСР 
 
По информация от ДФЗ предстои финализиране на договорирането на проектите по мярка 313, в 
съответствие с промените в Наредба 32 от 12 април. 
На 13 май от ДФЗ са изпратени писма до общините-кандидати по мярката с искане за представяне на 
кратък анализ на приходите и разходите по проекта; декларация за/липса на нередности; актуален план 
за развитие на туризма в общината (в оригинал или нотариално заверено копие).  
Образец на анализа на приходите/разходите се намира на www.prsr.bg; декларацията за нередности е 
приложение към Наредба 32; а планът за развитие на туризма в общината не е задължителен документ 
за допустимост, но се изисква за целите на ранкиране на проектите.  
В писмата на ДФЗ няма указан краен срок. Препоръчително е общините да реагират възможно най-
бързо, тъй като ръководството на ДФЗ планира свикване на комисия за одобрение на проектите до края 
на май/началото на юни и следва подписване на договорите.  
 

Борбата с посегателствата върху земеделските 
имоти и организацията по прибиране на реколтата 
от години са приоритет в работата на общините и 
кметствата. Въпреки ограничените финансови 
ресурси и остарялата нормативна база, кметовете 
полагат необходимите усилия за създаване на 
надеждна организация по опазване и прибиране 
на реколтата.  
Със своите ограничени ресурси общините не 
могат да се справят сами. Затова сътрудничест- 
вото с органите на МВР е от ключово значение.  
Под егидата на МВР е създадена междуведом- 
ствена работна група, която до 1 юни трябва да 
подготви промени в Закона за опазване на 
селскостопанското имущество. Разпоредбите на 
ЗОСИ следва да се ревизират в съответствие с 
промените в поземлените отношения след 1989 г., 
което ще доведе до изменения или отпадане на 
задължения на кметовете на общини или кметства 
по осигуряване на полска охрана, съставяне на 
актове на нарушителите и изземване на 
имущество от тях. 
Промените в ЗОСИ предвиждат въвеждане на 
ангажимент за собствениците или ползвателите 
на земеделските имоти да осигурят тяхното опаз- 
ване. Местните власти ще координират дейнос- 
тите по опазване на имотите и реколтата, в т.ч. 
чрез доброволни сътрудници, които ще сигнали- 
зират органите на реда за осигуряване на своев- 
ременна намеса и предприемане на мерки срещу 
нарушителите. Предвижда се средствата от налага 
ните санкции, в т.ч. от конфискацията на имущест 
во, да са в полза на общините, като се въведе като 
санкция полагането на общественополезен труд.  
 

Обмисля се и градация на санкциите, вкл. спиране 
на социалното подпомагане за нарушителите с 
висящи глоби.  
НСОРБ ще изпрати своевременно на общините 
конкретните предложения за промените в ЗОСИ 
за коментар и предложения.  
В изпълнение на разпоредбите на ЗОСИ през 2011 
г., МВР ще изпълнява мерки по предохра- 
нителна дейност и контрол по прибирането и 
изкупуването на селскостопанската продукция; 
постоянни проверки по места, в т.ч. върху 
собствеността и техническото състояние на 
земеделската техника, участваща в прибирането 
на селскостопанската продукция; засилено 
полицейско присъствие в районите и масивите с 
продукция; осигуряване на бърза реакция при 
получаване на сигнали за посегателства върху 
имотите и реколтата. 
От голямо значение ще са инструктажите на 
служителите на охранителната полиция за 
полските пазачи по кметствата и всички лица, 
ангажирани с охраната на реколтата и 
осигуряването на конкурентни условия за 
изкупуването на продукцията.  
 
Общините следва да съгласуват действията по 
организацията на прибирането и изкупуването 
на селскостопанската продукция с областните 
дирекции на МВР и районни полицейски управле- 
ния, както и да потърсят съдействието на 
областните дирекции на МВР за осигуряване на 
инструктажи на полската охрана и служи- 
телите на общините, ангажирани в кампанията 
по прибиране/изкупуване на реколтата. 
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Напомняме на общините, че от днес влиза в сила разпоредбата на чл. 24а, ал. 5 от 
Закона за автомобилните превози, по силата на която общинските съвети вземат 
решение за максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един 
километър пробег, валидни на територията на общината.   
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На базата на споразумение с

дирекция „Информационни системи
е доразработила програмен продукт Админис

тратор” ADM11B.EXE за изчисляване
различни отстъпки за такса битови отпадъци
на предприятията собственици или с учредено
право на ползване на имоти с нежилищно
предназначение.  В меню „Изчисляване
отстъпка” е добавена възможност за
дане на различен процент на отстъпка
жилищни и нежилищни имоти на
приятия. 

От 3 до 5 юни в с. Баня, Община Разлог
проведе първата Национална конференция
общините с минерални води, организирана
Българската асоциация по подземни
подкрепата на НСОРБ.  
Ще участват представители на Народното

събрание, МОСВ, Басейновите дирекции
лична община, преподаватели в МГУ
Рилски”, експерти в областта на минералните
води, представители на бизнеса и др. 
Целта на конференцията е да подпомогне
ните, получили безвъзмездно право на
и управление върху находища на минерални
води, изключителна държавна собственост
основание §133 от ПЗР на  ЗИД на ЗВ
от 25 години, както и общините
територия са разположени находища
рална вода – публична общинска собственост
Представителите на местната власт ще
обсъдят  въпроси и проблеми, свързани
вилното и законосъобразно прилагане
кванията на Закона и подзаконовите
тивни актове, регламентиращи управлението
стопанисването на минералните води
Конференцията ще даде възможност за
на опит и идеи, свързани с ополозтоваряването
на минералните води, между представителите
на общините и на бизнеса. 
Краен срок за  записване: 27 май. 
Програма и заявка за участие може

намерите на интернет страницата на
 

Програмен продукт помага при

администриране на местните
данъци и такси 

В помощ на общините с находища

минерални води 

НННооовввиииннниии  
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••••  2 и 3 юни, Център за обучение

власти, с. Гиргини

Редовно заседание на постоянната
по организация и взаимодействие

общински съвет и общинска

Основни теми:  
1. Предложения за промени
по дейността на местните власти
зираме кампанията за адекватна
рамка за общините – стъпки
2. Подготовка на общините
ри – новите регламенти на
3. Взаимодействие на общината
рни институции по опазване
сигурност на гражданите
Предложения за нормативни
4. Как да осигурим по-успешно
мандата на новоизбраните

местната власт 2011-2015 
5. Предложения за Посланието
лица от следващия мандат
6. Как да опазим общинската
евентуални фалити на общински
Заявки за участие се приемат

на Сдружението. 
 

   ПППрррееедддссстттооояяящщщооо    

Заседания на Постоянни

споразумение с НСОРБ, 
Информационни системи” на НАП  

програмен продукт „Админис 
а изчисляване на 
битови отпадъци 

собственици или с учредено 
имоти с нежилищно 

меню Изчисляване на 
възможност за въвеж- 

процент на отстъпка за 
имоти на пред- 

••••  5-8 юни, Център за обучение

власти, с. Гиргини

Обучение в рамките на проект
мяването между европейските

мост между младите хора
програмата „Европа за

Проектът се изпълнява от 
с Асоциацията на хърватските
кия фонд на общините за международна
ност.  
Ще участват млади хора от общини
Хърватска и България: 
експерти в общинските администрации
ци в младежки мрежи и младежки
Основни теми: политиките
местно ниво и младежкото
и регионално самоуправление

можности за побратимяване
различни инициативи. Участниците
тят свои проекти на младежка
Заявки от общините се приемат

Обучения 

Община Разлог, ще се 
Национална конференция на 

води организирана от 
по подземни води, с 

представители на Народното 
овите дирекции,  Сто- 

преподаватели в МГУ „Св. Иван 
областта на минералните 
бизнеса и др.  

да подпомогне общи- 
безвъзмездно право на ползване 

находища на минерални 
държавна собственост, на 

ЗИД на ЗВ, за срок 
общините, на чиято 
находища на мине- 

общинска собственост. 
местната власт ще могат да 
проблеми свързани с пра- 

законосъобразно прилагане на изис- 
подзаконовите норма- 

регламентиращи управлението и 
минералните води. 

възможност за  обмяна 
с ополозтоваряването 

между представителите 

участие може да 
страницата на НСОРБ. 

продукт помага при 
администриране на местните 

общините с находища на 
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за обучение на местните 
с Гиргини, общ. Габрово 

заседание на постоянната комисия 
организация и взаимодействие между 

съвет и общинска администрация  

за промени в законодателството  
местните власти. Как да органи- 

кампанията за адекватна нормативна 
стъпки и форми  

на общините за предстоящите избо  
на Изборния кодекс  

Взаимодействие на общината с другите отгово 
по опазване на местния ред и 
гражданите. Водещи практики. 
нормативни промени  

успешно стартиране на  
новоизбраните представители на 

 
за Посланието към изборните  

следващия мандат 
опазим общинската собственост при  
фалити на общински болници 

приемат до 31 май на факса 

на Постоянни комисии 

за обучение на местните 
власти с Гиргини, общ. Габрово 

рамките на проект „Побрати- 
между европейските градове – 
младите хора”, финансиран по 

Европа за гражданите”  

изпълнява от НСОРБ в партньорство 
на хърватските общини и Андалус 

общините за международна солидар- 

млади хора от общини в Андалусия, 
: общински съветници, 

общинските администрации, участни- 
младежки НПО. 

олитиките за младите хора на 
младежкото участие в общинското 
самоуправление, търсенето на въз- 
побратимяване и финансиране на 

частниците ще разрабо- 
на младежка тематика.  

се приемат до 31 май.  
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Главен редактор: Гинка Чавдарова, Изпълнителен директор 

Водещ броя: Матилда Бахнева 

 

   НННооовввиииннниии    

Министерство на околната среда
водите учредява благодарствени

призове към бизнеса, общините и награда
за най-зелен град в рамките на Нацио
нална кампания „Зелена България” , финан
сирана  от ОП „Околна среда“. 
Целта на кампанията е да наложи

разбирането, че ние съществуваме

хармония с природата и трябва да
грижим за нея. Министерство на околната
среда и водите насърчава и поощрява
всяка инициатива в тази посока. 
Кампанията има три категории: за
зелен бизнес, за най-активна община
най-зелен град. Призовете за бизнес

организации ще бъдат връчени

Световния ден на околната среда - 5 юни
За повече информация: 02/9406528 
Николай Цанков. 
В кампанията могат да участват различни
дейности: почистване, засаждане, обла
городяване на райони, ползване на алтер
нативни източници на енергия и произ
водство на щадящи природата продукти
рециклиране или повторно използване
материали, поощряване на икономия
хартия, вода или електроенергия, запаз
ване на животински или растителен
отваряне на зелени работни места.  
Информацията за инициативите, свързани
с опазването на природата, може да
изпращат в текст, снимки или видео
адрес: greenbg@moew.government.bg
юни. 
Призовете за общините ще бъдат връчени
по време на Годишната конференция
НСОРБ през юли, а призът за най
град ще се връчи на съвместна церемония
с Дарик радио през декември. 
http://www.moew.government.bg/ 

 

 

На 24 май цялата страна отбеляза

молебени, водосвети, шествия и ученически
тържества деня на светите братя Кирил
Методий, деня на българската просвета
култура.   

Да си зелен не е само отговорност
– това е поглед в утрешния свят

 

Снимка от празника в община Плевен
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На интернет страницата на фонд
формуляри за кандидатстване и необходимите
за изпълнение на инвестиционен проект
ническа помощ и за подготовка
жения. Там може да намерите и полезна
условията на кредитите, изискванията
кандидатстване, актуален списък
http://www.flag-bg.com/ 

 

Полезна информация

страна отбеляза с 
шествия и ученически 

светите братя Кирил и 
българската просвета и 

Върви, народе възродени

само отговорност 
утрешния свят 

По покана на Владимир Москов
Делчев и президент на НАЛАС
Делчев ще се проведе заседание на
НАЛАС. 
Изпълнителните директори на 
обсъдят резултатите от проведеното
жение в Сараево през март, ще дебатират
ложения на работните групи и 
тегия. Лицата за връзка ще вземат
дането на Общото събрание на 
В заседанието ще вземат участие
Албанската асоциация на общините
общините и градовете на Босна и
цията на общините и градовете на
на общините на Хърватска, Асоциацията
Хърватска, Асоциацията на

Асоциацията на комуните на Румъния
рация на местните власти, Асоциацията
градовете от Словения и Съюза
Мармара. 

 

НСОРБ и община Гоце Делчев

на заседание на НАЛАС
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страницата на фонд Флаг са публикувани 
кандидатстване и необходимите документи 

инвестиционен проект, за проект за тех- 
подготовка на проектни предло- 

намерите и полезна информация за 
кредитите изискванията към общините за 
актуален списък с одобрените кредити.         

информация от Фонд ФЛАГ 

 

Върви, народе възродени! 

Владимир Москов, кмет на община Гоце 
на НАЛАС, на 30 и 31 май в Гоце 
заседание на лицата за връзка на 

директори на Асоциациите-членки ще 
оведеното Общинско изло- 

март ще дебатират проектни пред 
групи и комуникационната стра- 

връзка ще вземат и решение за провеж- 
събрание на мрежата през 2012 г. 
вземат участие представители на: 

асоциация на общините, Асоциацията на 
Босна и Херцеговина, Асоциа- 

градовете на Сърбия, Асоциацията 
Хърватска Асоциацията на градовете на 

Асоциацията на Косовските общини, 
комуните на Румъния, Румънската феде 
власти Асоциацията на общините и 

Словения и Съюза на общините от 

бщина Гоце Делчев са домакини 
заседание на НАЛАС 


