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Месец май е наситен с празни- 

ци на общини. През първата по- 

ловина празнуват: Мирково, Пър- 

вомай, Суворово, Панагюрище, Коп- 

ривщица, Харманли, Борино, Баните, 

Антон, Бяла (област Русе), Каварна, 

Луковит, Мездра, Петрич, Пещера, 

Поморие, Русе, Сатовча, Хаджиди- 

мово, Златарица, Перущица, Ловеч, 

Шумен, Брацигово, Търговище, Ве- 

нец, Дулово, Плевен. 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 

 

27 – 28 април 

Министерство на културата, община 

Карлово, кметство Клисура, Истори- 

чески музей - Клисура и НЧ ”20 ап- 

рил 1876” организират отбелязване 

на 136 години от Априлската епопея.  

С тържества на 20 април годишнина- 

та беше отбелязана в много общини: 

Варна, Казанлък, Копривщица, Кюс- 

тендил, София, Стрелча и др.  

1 Май 

Международен ден на труда 

От 1 май до 1 юни в община Първо- 

май ще се проведат юбилейните 40-

ти Майски културни тържества. Жи- 

телите и гостите на общината ще се 

радват на богата програма: концерти, 

театрални постановки, конкурси. В 

Панагюрище ще отбележат датата на 

1 май. 

Община Тополовград също започва 

празничния си майски календар на 1 

май. Включени са събития до 24 май: 

концерт на деца от детските градини 

в общината, фотоизложба, конкурс за 

детски рисунки, ученическо състеза- 

ние „Един ден без полиция”, ден на 

творчеството, състезание по туристи- 

ческо ориентиране, спортен празник, 

турнир по тенис на маса и бридж 

турнир.  

От 14 до 20 май ще се проведе Меж- 

дународният фестивал на любител- 

ските комедийни театри, пантомима 

и сатира „Велко Кънев”.  

За 24 май ще има празник на старата 

градска песен, литературен салон, ще 

бъдат наградени изявени ученици, на 

площада ще се извие най-дългото 

хоро.   

   КККааалллеееннндддаааррр  
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На 24 април се проведе работна среща на председателя на УС на 

НСОРБ Тодор Попов с министъра на финансите Симеон Дянков. По 

време на срещата е договорено участието на Министъра в предсто- 

ящи форуми на Сдружението – Национална среща на финансистите 

от общините и Годишната среща на местните власти.  

Бяха обсъдени и актуални проблеми по финансирането на общините, 

по които съвместната работа ще продължи през следващите седмици. 

 

Министър Дянков ще бъде гост на 

големите форуми на НСОРБ  

НСОРБ ангажирано с проблемите на децата 
 

По покана на ДАЗД Председателят на УС на НСОРБ ще участва в кон- 

ференция „Децата в подкрепа на институциите” на 9 май в София. 

Форумът се организира съвместно с УНИЦЕФ и със съдействието на 

Министерство на образованието, младежта и науката. Целта му е да на 

сърчи и обедини усилията на институциите и организациите за поощ- 

ряване на детското и младежко участие на национално и европейско 

ниво за подпомагане на тяхната активност в полза на обществото и за 

щита правата на човека. 

*** 

На среща с представители на Националната мрежа на родителите 

Председателят на УС на НСОРБ пое ангажимент да постави на вни- 

манието на колегите си тяхното становище по проекта на Закона за 

детето. Той отправи покана към родителската организация за участие 

в изнесеното заседание на УС на 11 май в Пазарджик. Ангажира се 

още да предложи общините да бъдат партньор при обсъждането на 

законопроекта. 

На 25 април се проведе среща с програмния директор за България на 

Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” – Сири Осуълд. На нея се обсъдиха 

възможностите за гарантиране на устойчивост на постигнатите резул- 

тати в България.  

Общините, които са основен партньор по проекта, вече са инвести- 

рали в ремонт, оборудване, окабеляване и техническа поддръжка 

значителни средства. 

Представителят на фондацията благодари за активността на общини- 

те и оцени високо участието им в проекта. 

Бяха обсъдени няколко варианта за продължаване на работата за под- 

крепа развитие на библиотеките чрез създаване на организация в об- 

ществена полза, която да обедини усилията на всички институции и 

известни личности, имащи отношение към процеса. 

На следващия Управителен съвет на Програмата през юни ще бъдат 

обсъдени възможните варианти и ще бъде взето решения кой от тях е 

най-ефективен и гарантира устойчивост в България. 

Търси се устойчивост на проекта „Глобални 

библиотеки” 
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На 24 април в МРРБ се състоя работна среща с коорди- 

наторите от 36-те общини по проекта „Енергийно обно- 

вяване на българските домове”, осъществяван в рамките на 

ОП „Регионално развитие”, по която конкретен бенефи- 

циент е дирекция „Жилищна политика” на МРРБ. В пре- 

дишен брой на бюлетина ви информирахме за първата сре- 

ща с общинските ръководства при подготовката на проекта, 

проведена на 16 и 17 февруари 2012 г. в Шумен. 

На срещата с координаторите бяха представени основните 

параметри на проекта, извършените досега подготвителни 

дейности и предстоящото му стартиране. Предвижда се 

процедурата за подаване на заявления от Сдруженията на 

собствениците да бъде открита на 1 юли. Дотогава ще бъ- 

дат довършени всички подготвителни процедури (избор на 

проектни мениджъри за отделните региони и др.) Ще се 

проведат информациони дни във всеки от предвидените 36 

града – по 3 дена във всеки, по възможност на различни 

места.  

Междувременно МРРБ ще утвърди и образци за приложи- 

мите документи: Споразумение за създаване на Сдружение 

на собствениците; Заявление за интерес и подкрепа; Заяв- 

ление за финансова помощ и др.  

Промяна в процедурата улеснява кандидатстването с въз- 

можността първоначалното заявяване на интерес и подкре- 

па да се подаде от етажната собственост и едва след уточ- 

няване на допустимостта на сградата по проекта да се ос- 

нове Сдружение на собствениците. Формалното изискване 

за допустимост е сградата да е проектирана преди април 

1999 г.  

Като част от процедурата се предвижда в началния етап 

отговорно лице от общината да извърши първоначален вън- 

шен оглед за извършени допълнителни конструктивни про- 

мени. Ако няма такива, се допуска прилагането на послед- 

ващите процедури.  

 

Заседания на Постоянни комисии 

Обучение за работа с ПП „Инвеститор“ 

 

В стремежа си да отговори на актуалните нужди от знания 

и практически умения на експертите, НСОРБ предвижда 

със съдействието на МФ да организира обучение на общин- 

ски служители за работа с програмен продукт – модул 

„Инвеститор”.  

За уточняване на програма, лектори и дата за провеждането 

му, изпратихме до всички общини анкетен лист за заявява- 

не на интерес и посочване на конкретни въпроси за включ- 

ване в обучението. 

Напомняме, че очакваме анкетите на факс: 02/943 44 31 или 

на имейл: m.yarovaya@namrb.org до 3 май. 

Как върви подготовката на 

проекта за жилищно саниране 

ПППрррееедддссстттооояяящщщооо    

•  15 май, ЦОМВ, с. Гиргини 

ПК по управление на европейските 
фондове  

Основни теми за обсъждане:  

1. Избор на ново ръководство на коми-  

сията; 

2. Представяне на анализ на изпълне-  

нието на общинските проекти, съфи- 

нансирани от ЕС; 

3. Принципни позиции за участието на  

представителите на НСОРБ в пред- 

стоящите комитети за наблюдение на 

ОП; 

4. Представяне на Националната прог-  

рама за развитие „България 2020“; 

5. Предложения за оперативни програ-  

ми, тематични цели и водещо ведом- 

ство за разработването на всяка прог- 

рама. 

Срок за заявки: 9 май на факс 02/943 

4431 или e-mail: m.zarkova@namrb.org 

Може да изпращате предложения за до- 

пълнителни теми в дневния ред. 

 

•  16 май, Враца 

ПК по регионална политика и местно 
самоуправление 

Основни теми за обсъждане:  

1. Изводи от дейността на комисията  

през предходния мандат;  

2. Избор на ново ръководство на коми-  

Сията; 

3. Представяне на констатациите и пре-  

поръките на мониторинговия доклад 

„Местната и регионална демокрация в 

България“ на Конгреса на местните и 

регионални власти на Съвета на Европа 

от септември 2011 г.;  

4. Обсъждане на план за действие на  

комисията в изпълнение на решение на 

Общото събрание на НСОРБ от 28 

февруари за законодателните прио 

ритети на Сдружението; 

5. Представяне на концепцията на  

НСОРБ за нов Закон за местното 

самоуправление; 

6. Добри общински практики за деле-  

гиране на функции на кметствата.  

Срок за заявки: 10 май на факс 02/943 

4431 или e-mail: p.petkova@namrb.org 

Може да изпращате предложения за до- 

пълнителни теми в дневния ред. 
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•  10 и 11 май, София  
Предвид големия интерес, „НСОРБ-

Актив” ЕООД организира второ обуче- 

ние на тема „Контрол на общинските 

европроекти: практика на ИА „Одит на 

средствата от ЕС”, Сметната палата и 

УО на ОПРР и ОПОС”.  

То е насочено към: общинските юрис- 

ти, счетоводители и финансисти, екс- 

перти по проекти, заместник-кметове и 

други експерти.   

Лектори ще бъдат: 

•  Дора Бурова: държавен одитор, ди- 

рекция „Правно-методологично осигуря- 

ване на одитната дейност”, ИА „ОСЕС”; 

•  Поля Огнянова, началник-отдел,  

„Сметна палата“; 

•  Представители на УО. 

Информация за обучението и покана са 

изпратени на ел. адреси на общините.  

Лекторите имат готовност да поставят 

акцент върху предварително изпратени 

практически казуси и проблеми. Въп- 

росите изпращайте до 9 май на e-mail: 

l.velichkova@namrb.org.  

Обучения 

 

Дългият път към големите промени  

 XV национална среща на финансистите от 

общините 

Петнадесетото юбилейно издание на Националната среща 

на финансистите от общините ще се проведе от 7 до 9 юни 

във ваканционно селище Елените.  

В срещата участват: директорите на финансовите дирекции, 

главните счетоводители, директорите на приходните звена в 

общините, вътрешните одитори, председателите на бюд- 

жетните комисии в общинските съвети, както и кметове, 

заместник-кметове и председатели на общински съвети при 

проявен професионален интерес.  

За участие са поканени: Председателите на 

Парламентарните комисии по бюджет и финанси и по 

регионална политика и местно самоуправление, Министъра 

на финансите, представители на министерства, Сметната 

палата и други ведомства. 

В рамките на срещата ще се проведе обща дискусия за 

необходимите промени в местните финанси до края на 

общинския мандат 2015 г. 

Ще бъде представен анализ на изпълнението на общинските 

бюджети за 2011 г. В отделни модули ще се дискутират 

тенденциите за 2012 г. и проблемите по бюджет 2013 за 

местните и за делегираните от държавата дейности.  

В програмата ще бъдат включени паралелни сесии по 

отделни теми за групите на финансистите, данъчните 

експерти, счетоводителите и одиторите.  

За трета поредна година в рамките на Срещата ще бъде 

връчена наградата “Общински финансист новатор”. 

Критериите и сроковете за номиниране ще бъдат 

публикувани на 2 май на интернет страницата на НСОРБ 

www.namrb.org. 

•  Официални покани по пощата до кметовете на 

общини и председателите на общински съвети ще 

бъдат изпратени до 15 май  

•  Подробна информация за събитието, програма и 

заявка за участие ще бъдат публикувани на интернет 

страницата на НСОРБ до 15 май. 

•  Общинските финансисти ще получат информацията 

и на електронните си пощи. 

 

 

Заедно да обсъдим промените в общинските 

финанси до края на мандата! 
 

ОТ ГОДИШНАТА ПРОГРАМА НА НСОРБ 
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•  17 май, ЦОМВ, с. Гиргини 

ПК по земеделие, гори, селски и 
планински райони   

Основни теми за обсъждане:  

1. Роля на постоянните комисии на  

НСОРБ, изводи за дейността на ко- 

мисията през предходния мандат;   

2. Избор на ново ръководство на ко-  

мисията; 

3. Политика за развитие на селските  

райони: участие на общините в про- 

грамирането, управлението и изпъл- 

нението на Програмата за развитие на 

селските райони; 

4. Как да ускорим отчитането и раз-  

плащането на договорените средства по 

ПРСР – финансово обезпечаване на 

общинските проекти и как да си спес- 

тим финансовата корекция при оконча- 

телните плащания; 

5. Нов програмен период - нови мерки  

и възможности за общините;  

6. Програма за дейността през 2012г.  

Срок за заявки: 11 май на факс 02/943 

4431 или e-mail: s.petkov@namrb.org. 

Може да изпращате предложения за до- 

пълнителни теми в дневния ред. 
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Българската браншова асоциация „Пътна безопас- 

ност” се обърна с писмо до Министерство на вът- 

решните работи, Министерство на регионалното 

раз витие и благоустройството и НСОРБ по повод 

повишената обществена чувствителност към пътно-

транспортните произшествия.  

Асоциацията обръща внимание на по-различен ас- 

пект от проблема: правилното определяне на мес- 

тата за пешеходни пътеки, сигализирането им и яс- 

ната разпознаваемост от далечно разстояние по 

всяко време и различни метеорологични условия. 

Продължава практиката местата за пешеходци на 

светофарни уредби да се сигнализират като пътеки 

тип „зебра”, което води до дезинформация и опасни 

последици. Стъпка в правилната посока са одобре- 

ните на 24 февруари от двете министерства Указа- 

ния за обезопасяване на пешеходните пътеки по 

пътищата, отворени за обществено ползване, и по 

улиците в населените места. 

Асоциацията отправя предложение към общините 

да приемат програми за подобряване на сигнали- 

цията и осветлението на пешеходните пътеки с ра- 

зумни срокове на изпълнение. Същевременно пред 

лага държавата да намери форма за съфинансиране 

на малките общини за реализиране на програмите. 

Членовете на асоциацията са готови да съдействат 

на общините не само при изготвяне на програмите 

и проектите, но и при тяхното изпълнение. 

Българска браншова асоциация „Пътна безопас- 

ност”: www.bbars.bg 

 

Безопасни пешеходни пътеки 
 

Указания за прилагането на стратегии за 

местно развитие 

Държавен фонд „Земеделие” разработи указания за 

прилагането на стратегии за местно развитие 

Основна цел на указанията е да улеснят Местните 

инициативни групи (МИГ) при реализирането на 

проекти по Мярка 41 „Прилагане на стратегии за 

местно развитие” и подаването на документи по из- 

пълнение на одобрените стратегии в областните 

дирекции на ДФЗ – отдел „Прилагане на схеми и 

мерки за подпомагане” (ПСМП). 

Насоките са разработени в съответствие с одобре- 

ните стратегии за местно развитие и включват всич- 

ки етапи, през които всяка Местна инициативна 

група трябва да премине при изпълнението на за- 

дълженията си по Наредба № 23 от 18.12.2009 г. 

Указанията са публикувани в секция „Мерки” на 

интернет страницата на Програмата за развитие на 

селските райони: http://www.prsr.bg/merki/index.html 

 

ПОКАНИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО 

ОДОБРЕНИТЕ МЕСТНИ СТРАТЕГИИ 

 

Успешното прилагане на местните стратегии за 

развитие по мярка 41 от ПРСР с участието на об- 

щини, местни предприемачи, неправителствени 

организации и земеделски производители създава 

ценен социален капитал, особено с оглед на ролята 

на подхода „Лидер” при управлението на средства- 

та от Европейския съюз през следващия програмен 

период. 

Усилията на МИГ трябва да бъдат оценени подоба- 

ващо. Въпреки закъснението в договорирането на 

проектите от първата покана по мярка 41, което бе 

близо 1 година, местните групи в рамките на четири 

месеца след одобрението на стратегиите им обявиха 

покани за набиране на проекти по широк кръг от 

мерки от всички оси на ПРСР, както и по ориги- 

нални новаторски мерки, подготвени от самите 

МИГ (извън списъка от мерки по ПРСР или 

Регламент 1698/2005).  

Поканите за подаване на проекти по мерките, вклю- 

чени в одобрените местни стратегии са достъпни на 

http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/63 

 

Общините, обхванати от одобрените МИГ, могат да 

кандадстват за широк кръг инвестиции и дейности 

– за малка инфраструктура по мерки 313, 321, 322 и 

323; за дейности в горския фонд по мерки 223 и 

226, за опазване и популяризиране на местното 

културно и природно наследство по специфични 

мерки.  

 

По решение на Управителния съвет НСОРБ се вклю- 

чи в подготовката на Национална конференция 

„Превенция, управление и преодоляване на послед- 

ствия от кризи”, инициирана от Софийския форум за 

сигурност. Конференцията се организира със съдей- 

ствието на Министерство на отбраната, Министер- 

ство на вътрешните работи и ще се проведе на 17 

май в Централния военен клуб в София. В нея ще 

вземат участие министър-председателят Бойко Бори- 

сов и еврокомисар Кристалина Георгиева. 
Очакваме предложения от общините за добри прак- 

тики, които да бъдат споделени на форума по 3 теми: 

действия при усложнена зимна обстановка, наводне- 

ния, горски и полски пожари до 8 май на ел. поща 

namrb@namrb.org 

 

ОЧАКВАМЕ ДОБРИ ПРАКТИКИ 
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Указание на ОПРР за задължителния 
собствен принос на бенефициентите 

 
Управяващият орган на ОП „Регионално развитие” 

публикува на страницата на програмата указания за 

финасиране на задължителния собствен принос на 

бенефициентите. Като източник на средства от об- 

щинския бюджет общините могат да ползват:  

1. Собствените приходи по чл. 6, ал. 1, т. 1 от 

Закона за общинските бюджети:  

а) местни данъци; 

б) местни такси; 

в) услуги и права, предоставяни от общината; 

г) общинска собственост;  

д) глоби и имуществени санкции; 

е) лихви и неустойки;  

ж) други постъпления;  

2. Общата изравнителна субсидия;  

3. Държавните трансфери за делегирани от държа- 

вата дейности (за инвестиционни проекти по чл. 

4, т. 1 от ЗОД в случаите, когато няма нераз- 

платени разходи за тези дейности);  

4. Безлихвени заеми от централния бюджет за фи- 

нансиране на разходи, в т.ч. за данък върху до- 

бавената стойност, до възстановяването им по 

одобрени европейски проекти и програми; 

5. Трансфери между разпоредители с бюджетни 

кредити;  

6. Поет дълг по реда и условията на Закона за 

общинския дълг.  

Бенефициентите следва да гарантират, че няма 

двойно финансиране при отчитане на задължи- 

телния собствен принос, като приложи Декла- 

рация за липса на двойно финансиране. 

http://www.bgregio.eu/novini/1018/ukazanie-za-

finansirane-na-zadalzhitelen-sobstven-prinos-na-

benefitsienta.aspx 

 

IN MEMORIM 

На 23 април почина нашият колега и приятел 

Светлин Ганков - първият изпълнителен директор 

на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав”, 

зам.-кмет на община Белене, преподавател в 

Института по публична администрация, консултант 

в НСОРБ и Сдружение „Болкан Асист”. 

Поклон пред паметта му! 

Европейската комисия, съвместно с дирекция „Евро- 

пейски фондове за конкурентоспособност“, МИЕТ – 

Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност“, 

организира семинар „Интелигентна специализация“. 

Той ще се проведе на 10 и 11 май в София, хотел 

Шератон, зала Роял 1. Лектори на семинара ще бъдат 

представители на Европейската комисия. 

Целта на семинара е да представи визията на Евро- 

пейската комисия и експерти в областта на интели- 

гентната специализация пред участващите във взе- 

мане на решения на национално и регионално ниво и 

управляващите органи на оперативните програми. 

За да се възстанови от икономическата и финансова 

криза, ЕС се нуждае от интелигентен, устойчив и при- 

общаващ растеж. „Интелигентна специализация“ оз- 

начава идентифициране на уникалните характеристи- 

ки и предимства на всяка страна и регион, на конку- 

рентните им преимущества при формиране на поло- 

жителна визия за тяхното бъдеще.  

Програма и заявка за участие може да намерите на 

интернет страницата на НСОРБ.  

Срок за заявки: 2 май. 

 

Семинар на тема 
„Интелигентна 
специализация“ 

Примерни тръжни досиета по ТГС 
програмите 

МРРБ уведомява всички бенефициенти, че на ин- 

тернет страниците на Програмите за трансгранично 

сътрудничество програми са публикувани примерни 

тръжни досиета на процедурите за доставки, услуги 

и строителство. Те са съобразени с актуалната вер- 

сия на ПРАГ от януари 2012 г. и са изготвени на ба- 

зата на утвърдените образци За повече информация: 

http://www.mrrb.government.bg/?lang=bg&do=phare 
 

На 3 и 4 май – Пленарна сесия на Комитета 

на регионите 
Някои от темите, които ще се дебатират: 
•  Регламент за определяне на общоприложими  
разпоредби за фондовете от общата стратегическа 
рамка 
•  Предложение за регламент относно Европей-  
ския социален фонд 
•  Програма на Европейския съюз за социална  
промяна и социални иновации 
•  Стратегия за разширяване и основни предиз-  
викателства през периода 2011 - 2012 г. 
•  Реформата на общата политика в областта на  
рибарството 
•  Активен живот на възрастните хора:  
•  Енергийната ефективност в градовете и регио – 
ните. 
 


