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Внимание – пропуски при тръжни процедури 
 
На заседанието на Постоянната комисия за работа с малките общини 
от 20 май бяха коментирани основните грешки на общините-бенефици 
енти при изпълнение на тръжни процедури по инфраструктурни мерки 
по Програмата за развитие на селските райони.  
НСОРБ представя най-масово допусканите грешки, идентифицирани 
при провеждания предварителен или последващ контрол от 
Разплащателната агенция на ДФ „Земеделие”.  
1) Неспазване на чл. 25, ал. 5 и 6 от ЗОП или на чл. 9 от НВМОП – 
минималните изисквания към икономическите и технически възмож- 
ности на кандидатите трябва да са съобразени със сложността на пред- 
мета и обема на поръчката. Залагат се финансови изисквания (оборот), 
многократно надвишаващи обема на поръчката.  
Изискването всички участници от кандидатстващия консорциум да 
покриват високи технически изисквания също се счита за 
дискриминационно условия и води до отказ от съгласуване.  

Примери:  
Залагане на сумарен оборот за последните три години, надвишаващ 
5 пъти стойността на поръчката.  
Залагане на оборот за всяка от последните три години, надвишаващ 
1.5 пъти стойността на поръчката.    
Залагане на оборот на участниците за предходната година, 
надвишаващ 2 пъти стойността на поръчката. 
За дискриминационно условие се счита и условието всеки участник в 
обединение да представи удостоверение от банка за достъп до 
кредитна линия, надвишаваща сумата по обществената поръчка.   

2) Непосочване на задължителна информация в изпълнение на чл. 25, ал. 2 от ЗОП или изискване за 
представяне на документи, непосочени в ЗОП (50 и чл. 51). Това исканет може да се тълкува като залагане 
на „завишени” условия и да доведе до финансова корекция от 5 на сто от стойността на договора.  
Пример: Съгласно чл. 51, може да се изиска списък с основните договори за строителство, изпълнени през 
последните 5 години, придружени от препоръки за добро изпълнение. Изискването за копия от актовете 
за приемане на обектите, изпълнени от кандидатите по договорите, се счита за нарушение и води до 
финансова корекция. 
3) Неспазване, неточно дефиниране, доразвиване на чл. 28, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП (методика за оценка) – 
води до отмяна на решението за избор на изпълнител. Неточно дефинираната методика – даването на 
голяма тежест на срока за изпълнение и/или на гаранционния срок за изпълнените работи води до 
офериране на нереални срокове и впоследствие до отказ от РА да съгласува процедурите.  
4) Неспазване на чл. 25, ал. 7 от ЗОП или чл. 6, ал. 5 от НВМОП – когато избраният критерий за оценка 
на офертите е икономически най-изгодна оферта, възложителите нямат право да включват като показатели 
за оценка критериите за подбор. 
5) Неспазване на реда за разглеждане, оценка и класиране на офертите, съгласно чл. 68 от ЗОП или чл. 
38 от НВМОП.  
6) Образците на изискваните банкови гаранции не са в съответствие с изискванията на чл. 61 от ЗОП.  
7) Неспазване на изискванията на чл. 2, ал. 1, чл. 2а, чл. 2б, 2в и 2г от НВМОП за набиране на 3 оферти.  

НСОРБ препоръчва: създайте организация и контрол за недопускане на аналогични пропуски 
преди да публикувате съответните материали. 

     2 юни 
Днес отдаваме почит на подвига 
на Ботев и на загиналите за 
свободата и независимостта на 
България 

„Само онзи, който е свободен, 
само той може да се нарече 
човек в пълния смисъл на 
думата.“  

КККааалллеееннндддаааррр  

На 16 и 17 юни в Габрово ще се 
проведе работна среща на 
Управляващия орган на програ- 
мата  с общините. 
Целта е да се даде яснота по 
новите указания и причините, 
наложили промените.  
В края на работните сесии ще се 
проведат индивидуални срещи с 
общини. 
Програма и заявка за участие 
може да намерите на сайта  на 
НСОРБ. 
Не пропускайте възможност 
та да поставите своите 
въпроси. 

Разяснения на новите 
указания за изпълнение на 

проекти по ОПРР 
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••••  1-2 юни, София 

НСОРБ организира обучение на служители на 
Програмата за децентрализация и местно развитие на 
Албания, финансирана от Швейцарската агенция за 
развитие и сътрудничество. 

••••  2-3 юни, Център за обучение на 
местните власти 

Заседава Постоянната комисия по организация на 
взаимодействието между общинския съвет и 
общинска администрация. 

 
••••  16-17 юни, Сливен 

обучение „Общинската администрация – 
отговорности и задължения в изборния процес” 

„НСОРБ-Актив” ЕООД със съдействието на 
Националната асоциация на секретарите на 
общините организират второто обучение от 
предвидените общо шест. Поканени са общините от 
области: Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол.  
Целева група на обученията са секретарите на 
общини; директорите на дирекции ГРАО; други 
експерти, ангажирани в организацията и провеж- 
дането на избори за централна и местна власт.  
На участниците ще бъдат предоставени електронни 
образци на всички документи за организационно-
техническата подготовка на изборния процес. 
Програма, заявка за обучението и общ график може 
да намерите на интернет страницата на НСОРБ.  

НСОРБ представи пред Министерския съвет 
становище по подготвения проект на поста- 
новление за нов Класификатор на длъж- 
ностите в държавната администрация. 
Благодарим на общините, които изпратиха 
мнения и предложения. 

Управление на човешките 
ресурси в администрацията 

След допитване до общините НСОРБ пред- 
стави на Министерския съвет становище по 
проекта на Закон за публично-частното 
партньорство.  
НСОРБ благодари за аргументираните 
предложения на общините Стара Загора, 
Русе, Габрово, Свищов, Добрич и Търговище. 

Регламентиране на взаимодействието 
между публичните органи и частния 

сектор 

   ПППрррееедддссстттооояяящщщооо    

Обучения 

••••  7 юни, София 
НСОРБ ще участва на 7 юни в организираната от 
Националния омбудсман  дискусия  „Справедливо 
определяне на таксата за битови отпадъци”. Тя се 
инициира по повод сигнали на граждани, несъгласни 
с възприетия от общинските съвети начин за опреде- 
ляне на размера на таксата. Поканени са народни 
представители, членове на Комисията по бюджет и 
финанси и Комисията по регионална политика и 
местно самоуправление, представители на Българ- 
ската стопанска камара, кметове на общини. 
Очакваме до 6 юни предложения от общините в 
подкрепа на нашия представител.  

••••  20 юни, София 
В съответствие с постигнатата договореност с 
министър Тотю Младенов, на 20 юни ще се проведе 
тристранна среща между НСОРБ, Министерство на 
финансите и Министерство на труда и социалната 
политика за обсъждане стандартите за социални 
услуги през 2012 година. 
 

Форуми 

Напомняме, че от 26 май влезе в сила задъл- 
жението за определяне на максимални цени 
за таксиметров превоз на пътници за 1 км 
пробег за територията на всяка община.  
Не сме получили информация от около 35 
общини. 

Очакваме информация за пределни 
цени на таксиметрови превози  

На 1 юни НСОРБ проведе среща с Индус- 
триален клъстер „Електромобили” (ИКЕМ) 
относно въвеждането на транспортни сред- 
ства, задвижвани от електрическа енергия. В 
САЩ и някои европейски страни този про -
цес е активен като производство на автомо- 
били и осигуряване на зарядна инфраструк -
тура. Изградени са зарядни станции по 
програмите ИНТЕРРЕГ, „Интелигентна 
енергия” и УРБАК.  
Засега в Оперативните програми, финанси- 
ращи инфраструктурни проекти (ОПРР, ОПТ 
и ОПОС), няма мерки за изграждане на 
зарядни станции.  
НСОРБ се ангажира да защити общо предло 
жение за включване в новия програмен 
период на мерки за постигане на екологична 
градска среда. Бяха обсъдени възможности за 
сътрудничество с общините за изграждане на 
зарядни станции и участие в пилотни проек- 
ти за въвеждане на екологичен градски 
транспорт. НСОРБ пое ангажимент да 
проучи европейските практики и интереса на 
общините по обсъжданите въпроси. 
 

Електромобилите – 
колите на бъдещето 
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   НННооовввиииннниии       

Вчера и на 3 юни се подписват дого- 
ворите за одобрените проекти по ОПРР 
по схемите  за дребномащабни мерки за 
предотвратяване на наводнения. 
 

Чирпан строи 
пречиствателна 

станция за 42 млн. лв. 
 
До средата на 2014 г. общи 
ната ще изгради пречист- 
вателна станция с капаци- 
тет 25 хил. е.ж., довеждащи 
колектори около 1.8 км и 
съпътстваща инфраструк- 
тура, нова канализационна 
мрежа 9.1 км и ще модер- 
низира над 20 км канали- 
зационни и водопроводни 
трасета. 
Ще се търси оптимален 
вариант за технологична 
издръжка на станцията и 
осигуряване на поносима 
за гражданите цена на 
услугата. 
                по Строителство градът  

Агенция „Социално подпомагане” 
организира информационни дни по 
обявената процедура за подбор на 
проекти по схема „Нови възмож- 
ности”: Велико Търново – 7 юни; 
Варна – 9 юни; Бургас – 9 юни; 
Пловдив – 10 юни; София – 13 юни.  
http://www.asp.government.bg/ASP_Cli
ent/ClientServlet?cmd=add_content&ln
g=1&sectid=19&s1=41&s2=117&s3=3
20&ss=875&st=881&selid=881 

На интернет страницата на ОП 
„Административен капацитет” 
са публикувани най-често 
допусканите грешки при провеж 
дане на обществените поръчки 
по проекти:  
http://www.opac.government.bg/index.
php?option=com_content&view=articl
e&id=828%3A2011-05-27-07-51-
23&catid=10%3Anewsforoopac&Item
id=16&lang=bg 

Сливен въвежда 
подземни контейнери 

за боклук 
На 18 места в центъра на 
Сливен общината ще изгра 
ди системи за подземно 
съхраняване на битовите 
отпадъци. Ще бъде мон- 
тиран подземен асансьор, 
върху който ще се слага 
контейнер за отпадъци. 
Съдовете за смет ще бъдат 
на два метра под земята.  
              
            по Строителство градът  
 

Перник започва строежа 
на регионалното депо 

До края на юни може да се 
подпише договор за изграж- 
дане на модерното регионал- 
но депо за неопасни отпадъ- 
ци. Общинският съвет одоб- 
ри подробния устройствен 
план за застрояване на 140 
дка в с. Люлин, където ще 
бъдат инсталациите, обслуж 
ващи Перник, Брезник, Зе- 
мен, Радомир и Ковачевци. 
                                  Агенция Фокус 

Гоце Делчев укрепва 
реки за над 1 млн лв. 

 
ОПРР ще финансира проект 
на общината за предотвра- 
тяване на наводнения в най-
големи села – Мусомище и 
Брезница. Ще се укрепват 
бреговете и дъната на ре- 
ките Туфча и Мусомишка, 
за да се спрат високите во- 
ди. Ще се изчистят брего- 
вете и речните корита от 
растителност и наноси. 
      Дарик новини - Благоевград 

 

   НННооовввиииннниии    оооттт    оообббщщщииинннииитттеее   

Днес се сбогуваме с Пламен Георгиев – председател на общинския съвет на 
Приморско. Последно сбогом на колегата, приятеля, професионалиста. 
Искрени съболезнования на семейството, колегите и близките на Пламен. 
               Екипа на НСОРБ 

 

Министър Тотю Младенов връчи вчера 
споразуменията на първите 33 общини 
за финансиране по Проекта за социално 
включване. Общата стойност на проек- 
тите е 64.5 млн. лева. МТСП финансира 
59.3 млн., а 5.2 млн. лева е стойността 
на приноса от общините.  

����������������

Европейската комисия организира в България през юни срещи на високо ниво за при- 
носа на европейските фондовете за интеграцията на ромите. Те са продължение на 
форумите в Брюксел през  2008 г., в Унгария през 2009 г. и Румъния – 2010 година. 

Срещите в България са планирани за: 21 и 22 юни в София,  Велико Търново – 23 юни,  Бургас – 24 юни.  
Те имат за цел да информират за възможностите на европейските фондове, да насърчат кандидат- 
стването и да подобрят изпълнението и въздействието на проектите. Те са част от процеса на стимули- 
ране на по-доброто участие на ромите в проектите, финансирани от Оперативните програми. 
Поканени са представители на национални, регионални и местни власти, потенциалните бенефициенти 
на средства от ЕС, в това число общини и неправителствени организации, занимаващи се с интеграцията 
на ромите, медиите и др. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=324&furtherEvents=yes 
 

Участието на ромите в европейски програми 

Днес община Трявна открива за седми път Славейкови празници. Централна проява е нацио- 
налният конкурс за лирично стихотворение на името на Петко и Пенчо Славейкови.  
Пожелаваме успех на уникалния празник, обединяващ духа на  националния възрожденския 
идеал и европейските измерения на българския творчески гений. 

 


