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През втората половина на май 
празнуват общините: Батак, Дже- 
бел, Габрово, Пазарджик, Божурище, 
Априлци, Балчик, Благоевград, Ве- 
лики Преслав, Девня, Долни чифлик, 
Исперих, Ихтиман, Кубрат, Никола- 
ево, Приморско, Садово, Сливница, 
Тополовград, Чепеларе, Долна баня, 
Ветрино, Якимово, Асеновград, Зла- 
тица, Руен, Летница, Каспичан, Сапа- 
рева баня, Горна Оряховица, Козло- 
дуй 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 

 

 

 
На 9 май точно на обед в 28 града в 
цялата страна училищни и общински 
оркестри изпълниха химна на Европа 
„Одата на радостта”.  
На този ден Европа отбеляза и побе- 
дата над хитлерофашизма. 

12 май 

Да изчистим България 
за един ден! 

Общините са създали организация 
за извозване на боклука и приема- 
нето му безплатно в депата.   

15 май 

Световен ден на семейството 

17 май 

Международен ден на 
информационното общество 

18 май  

Международен ден на музеите 
Нощ на музеите 

Идеята идва от Франция и се органи- 
зира под патронажа на ЮНЕСКО и 
Съвета на Европа. Всяка година през 
май музеите от 47 държави отбеляз- 
ват своя празник, като работят с удъл 
жено работно време и безплатен дос- 
тъп до експозициите.  

 

   КККааалллеееннндддаааррр  

   Национално сдружение на общините в Република България                                                                   

 

Среща на УС на НСОРБ с Парламентарната комисия 
по регионалната политика и местното самоуправление 

ВАЖНО ЗА ОБЩИНИТЕ 

Обръщаме внимание, че с писмо на 
МФ - БЮ № 3 от 26 април се дават ука- 
зания за подготовката на проектите на 
бюджети на ПРБК за 2013 г. 
Срокът за представяне на проектите 
на бюджетите за 2013 г. в частта за 
местните дейности, вкл. актуализира- 
ни разчети за 2014 и 2015 г. от общи- 
ните е 23 май 2012 г. Указанията са 
публикувани на страницата на МФ:  
http://www.minfin.bg/bg/page/731 

 

 

Утре в Пазарджик, след редовното заседание на УС на НСОРБ, ще се 

проведе среща с членове на Парламентарната комисия по регионална- 

та политика и местното самоуправление, на която ще бъдат обсъдени 

възможни съвместни действия за промяна в законодателството за оси- 

гуряване на по-добра среда за развитие на местното самоуправление.  

Основните акценти в разговорите ще бъдат насочени към: 

1. Подготовката на нов Закон за местното самоуправление – 

Основното послание на Общото събрание на НСОРБ през март беше, 

че местното самоуправление се нуждае от качествено нова законода- 

телна рамка. От двата предложени варианта – да се разработи единен 

Кодекс на местното самоуправление или отделни нови закони – беше 

приет втория вариант. На това основание в Програмата за дейността 

на Сдружението за 2012 г. е включена подготовката на нов ЗМС и на 

два други важни законопроекта. УС на НСОРБ ще потърси съдей- 

ствието на Парламентарната комисия за промяна на този основен 

закон. 

2. Темата за предстоящия на 24 септември Ден на диалога между 

законодателната и местната власт. УС на НСОРБ ще предложи тема 

на срещата между общините и депутатите да бъде финансовата рамка 

за дейността на общините през 2013 г., като в дискусиите бъдат вклю- 

чени планираните данъчни промени и заложените макропоказатели на 

проектобюджета в частта му за общините. 

3. Очаквани от общините промени в други закони и текущото 

законодателство 

•  ЗИД на Закона за устройството на територията. В становището на  

НСОРБ най-сериозното притеснение е свързано с изискването за общи 

устройствени планове като условие за изпълнение на различни дей- 

ности по устройството на територията. Подготовката на тези планове 

е свързано със значителни средства, които трудно могат да бъдат 

осигурени в кратки срокове на фона на ограничените общински 

бюджети през последните години.  

•  Проектът на Закон за предучилищното и училищното образова-  

ние. Основните предложения на НСОРБ са свързани с определянето на 

кмета за работодател на директорите на училища и отпадане на ог- 

раниченията при разпореждане със сградите на закритите училища. 

•  Измененията в Закона за водите и Националната стратегия за  
управление и развитие на водния сектор. Основните предложения на 

НСОРБ са да не се допуска отнемане на ВиК съоръжения, собственост 

на общините и да се даде възможност за самостоятелно функцио- 

ниране на общинските ВиК дружества. 

•  Подготвените от НСОРБ предложение за промени в Закона за  
общинските бюджети и в ГПК. 
•  Въведеното през 2010 г. в Закона за общинския дълг намаляване 

на размера на годишните плащания по дълга от 25% на 15% и възмож- 

ността да се поема дълг до 39 месеца след избирането на съвета. 

Очаквайте подробна информация в бюлетина за взетите решения на 

Управителния съвет. 
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   Национално сдружение на общините в Република България                                                                   

 

Заседания на Постоянни комисии 

Министър Нона Караджова в писмо до Министъра на 

земеделието и храните препоръча при възможност ос- 

вободен финансов ресурс от Програмата за развитие 

на селските райони да се пренасочва към мярка 321 

на ОПОС. Средствата да бъдат насочвани приори- 

тетно за финансиране на проекти за строителство и 

реконструкция 

НСОРБ предложи на работната група на Комитета по 

наблюдения на ПРСР планираните допълнителни 123 

млн евро по мярката да бъдат разпределени по видове 

допустими инвестиции, за които да бъдат обявени те- 

матични приеми. Продължават и преговорите между 

МЗХ и Европейската комисия. 

*** 
На 28 май изтича срокът за подаване на проекти по 

мярката за деинституционализация на деца в риск по 

ПРСР. Някои общини може да не успеят да се вмес- 

тят в срока по обективни причини (във връзка с влез- 

лите в сила изменения на ЗОП), за което трябва неза- 

бавно да уведомят НСОРБ. 

ПППрррееедддссстттооояяящщщооо    

•  14 май, ЦОМВ, с. Гиргини 

ПК по образованието, науката, въпросите на 
децата, младежта и спорта  

Основни теми за обсъждане:  

1.  Избор на ново ръководство на комисията; 

2. Проктозакон за предучилищното и училищно 

образование – основни отговорности и проблеми; 

3. Актуални въпроси на общинското образова-  

ние през 2012 г.  

- Задължителна предучилищна подготовка  

на 5-годишните деца и целодневна организация 

на учебния процес за ученици от III клас; 

- Национални програми за развитие на средно-  

то образование през 2012 г.; 

4. Финансиране на общинското образование  

през 2013 г. – основни параметри и предложения 

на общините; 

5. Национална програма „България 2020“; 

6. Представяне на добри практики. 

Срок за заявки: 10 май на факс 02/943 4431 или 

e-mail: y.koleva@namrb.org 

 
15 май, ЦОМВ с. Гиргини: ПК по 
управление на европейските фондове  

16 май, Враца: ПК по регионална политика и 

местно самоуправление 

17 май, ЦОМВ с. Гиргини: ПК по 

земеделие, гори, селски и планински райони 

(програмите публикувахме в миналия брой) 

 

•  19 май, В. Търново 

ПК по общинска собственост, приватизация и 
администрация 

Основни теми за обсъждане:  

8. Избор на ново ръководство на комисията; 

9. Проблемите при управлението и стопа- 

нисването на минералните извори;   

10. Възможност за междуобщинско сътрудни-  

чество при изграждане на приюти за безстопан- 

ствени кучета; 

11. Здравните служби като част от общинския  

сграден фонд; 

12. Наредбата по чл.8 от ЗОС за придобиване,  

управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост;  

13. Ефективно управление и резултати от дей- 

ността на общински предприятия.  

Срок за заявки: 15 май на факс 02/943 4431 или 

e-mail: p.petkova@namrb.org 

Може да изпращате предложения за допълни- 

нителни теми в дневния ред. 

 

На 3 май в МТСП се проведе първото заседание на 

работната група, създадена в изпълнение на нацио- 

налната инициатива „Работа на младите хора в Бъл- 

гария 2012-2013 г.” Агенцията по заетостта предста- 

ви проект за нови схеми по схемите „Ново работно 

място”, „Подкрепа за заетост” и „Първа работа”.  

КНСБ изрази становище, че общините не бива да бъ- 

дат допустими бенефициенти по схемите с мотив, че 

създават временна заетост.  
Представителят на НСОРБ изгради твърда позиция 

за изключителното значение на активното участие 

на общините в бъдещите проекти на програма „Раз- 
витие”.   

 

Отстояваме участието на общините в 
програма „Развитие” 

Продължават преговорите за насочване на 

допълнителните средства за общинска 

инфраструктура по ПРСР 

 

Очакваме заявки 
 

Съгласно решение на УС на НСОРБ, Сдружението се 
включи в подготовката и провеждането на Наци- 
онална конференция на тема „Организация, норма- 
тивна база и способности за действия при кризи”, 
организирана от Софийския форум за сигурност. Той 
е създаден през февруари по инициатива на Минис- 
терство на отбраната и цели да подпомогне диалога 
между структурите, ангажирани с националната си- 
гурност и процесите по вземане на решения от 
законодателната и изпълнителната власт. 
Продължаваме да събираме заявки за участие до 26 
май на ел. поща namrb@namrb.org 
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Номинации за награда на НСОРБ 

За трета поредна година НСОРБ ще връчи награ- 

дата „Общински финансист-новатор”. 

Краен срок за изпращане на предложения за но- 

минации: 30 май на адрес: София 1111, ул. 

„Голаш“ №23, НСОРБ, за конкурса „Общински 

финансист-новатор“; факс 02/ 94 34 431; тел/ 

факс 02/94 34 467, 02/9434 468 или e-mail: 

l.velichkova@namrb.org 

Условията, критериите и бланка образец за номи- 

нации може да намерите на интернет страницата 

на НСОРБ. 

 

XV национална среща на 
финансистите от общините 

7-9 юни, ваканционно селище „Елените“   

   Национално сдружение на общините в Република България                                                                   

•  22 май, ЦОМВ, с. Гиргини 

ПК по здравеопазване  
Основни теми за обсъждане:  

1. Изводи от дейността през изминалия мандат; 

2. Избор на ново ръководство на комисията; 

3. Предложения за промяна в законодателството,  

свързани с работата на онкологичните центрове;   

4. Анализ на тенденциите за намаляване на фи-  

нансирането на общинските лечебни заведения; 

5. Идеи за подобряване на функционирането на  

общинските болници; 

6. Общински принос в Програма за превенция  
и контрол на ХИВ/СПИН;  
7. Добри общински практики.  
Срок за заявки: 15 май на факс 02/943 4431 или 
e-mail: m.yarovaya@namrb.org  

 
Използвайте възможността и се включете в 
комисиите на НСОРБ, които продължават 
да набират членове до 18 май: 

•  ПК по икономическа политика, енергетика и 

туризъм 

Тя ще концентрира дейността си върху прила- 

ганите общински мерки в областта на енергети- 

ката, особено на енергийната ефективност, и ту- 

ризма. Друг аспект ще бъдат законовите измене- 

ния за насърчаване икономическата активност в 

общините. Първото заседание на комисията е 

планирано за 30 май. Формулярът за заявка е на 

интернет страницата НСОРБ. 

•  ПК по култура, гражданско общество и медии 

Основен акцент в дейността й ще бъде цялото 

многообразие на културни дейности на местно 

ниво, ще се търси решение и на предизвикател- 

ствата пред общините. Амбицията е комисията 

да се превърне в генератор на много и разнооб- 

разни идеи. Първото заседание на комисията ще 

се проведе на 5 юни. 
•  ПК по транспорт, информационни 

технологии и съобщения 

Нейната дейност ще представлява интерес за 
секретари на общини и експерти по електронно 
управление.  
В комисиите ще бъдат представяни успешни об- 
щински практики и възможности за национално 
и европейско финансиране. 
 
НСОРБ очаква до 18 май добри практики от об -

щините по две теми : 
•  Осъществяване на електронен обмен и други  
форми на взаимодействие между общинските  
администрации и кметствата; 
•  Разработени общински програми за насърча-  
ване използването на енергия от възобновяееми 
източници и биогорива (чл. 10(1) от Закона за 
енергията от възобновяеми източници). 
С благодарност ще приемем и други общински 

практики в сферата на публичните услуги. 
 

Редовните заседания на Комитетите за наблюдение 

на оперативните програми ще се проведат през май 

и юни. Представителите на НСОРБ ще участват 

навсякъде и ще отстояват общинските позиции.  

Очакваме становища и мнения от общините по въп- 

росите, които ще се разглеждат на заседанията, 

съгласно ПМС №182/21.07.2006 г.: 
•  критериите за избор на операции;  
•  годишните доклади за напредъка по програмите; 
•  предложения до Управляващия орган за 

промени и преразглеждане на програмите; 
•  предложения за реалокация на средства; 
•  предложения за преразпределение на средства в 

рамките на приоритетните оси; 
•  индикативни годишни работни програми; 
•  проблемни въпроси, свързани с изпълнението на 

съответната оперативна програма. 
НСОРБ ще вземе под внимание предложения и по 

други въпроси, касаещи изпълнението на оператив- 

ните програми. Напомняме, че на тези заседания 

няма да се обсъждат конкретни технически детайли. 

На интернет страницата на НСОРБ може да намери- 

те формуляр за отбелязване на конкретните въпроси 

за обсъждане на предстоящите заседания на всички 

комитети за наблюдение. 

Очакваме предложения до 23 май на адреса на 

НСОРБ или на e-mail: namrb@namrb.org  . 

 

Подготовка за предстоящите заседания на 
Комитетите по наблюдение на 

Оперативните програми 

На интернет страницата на НСОРБ може да на- 

мерите предоставените ни от Агенцията по гео- 

дезия, картография и кадастър (АГКК) отчет за 

дейността на АГКК за 2011 г. и проект на 

програма за дейността по създаване на кадастъра 

и имотния регистър за 2012 г.  
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•  31 май – 1 юни, ЦОМВ, с. Гиргини  
 

В отговор на многото запитвания, НСОРБ орга- 

низира обучение за кметове на кметства/кметски 

наместници. Участниците ще получи безплат- 

но Наръчник за кметове на кметства, издаден от 

НСОРБ.На интернет страницата на НСОРБ 

може да намерите заявка за участие и програма. 

За информация: тел. 02/943 44 67; 943 44 68. 

Заявки до 22 май на email m.yarovaya@namrb.org  

 

На 2 май се състоя първото заседание на Управи- 

телния комитет на Фонд за партньорство и експерт- 

на помощ към Българо-швейцарската програма за 

сътрудничество. 

Представени бяха правила за работа на Управител- 

ния комитет, документ на междинното звено. Обсъ- 

диха се проектът на МТСП „Насърчаване на социал- 

ния диалог и по-добри условия на труд за заетите”, 

предвиден за финансиране в Рамковото споразуме- 

ние между България и Швейцария, както и насоките 

за кандидатстване към грантова схема в рамките на 

Фонда за партньорство. 

Бенефициенти по схемата ще бъдат областни адми- 

нистрации и общини, неправителствени организа- 

ции, образователни и културни институции. 

Целите на схемата: 

•  Намаляване на икономическите и социални раз -  

чия между България и напредналите страни от ЕС; 

•  Намаляване на икономическите и социални раз- 

личия между българските региони; 

•  Популяризиране и /или разширяване на инсти-  

туционалното партньорството между българо-швей 

царски институции и организации за намиране на 

решения в областите на сътрудничество.   

Задължително условие е партньорство с швейцар- 

ски организации или институции. 

Предвижда се 10% съфинансиране за НПО и 15% 

съфинансиране за публичните институции. Няма 

ограничение за областите на сътрудничество, стига 

да допринасят за постигане на целите. 

Насоките и пакетът с документи за кандидатстване 

ще бъдат готови до началото на юни. След това ще 

се проведат информационни кампании в шестте 

български града (центровете на ниво NUTS II). 

Отварянето на схемата за набиране на проектни пре- 

дложения се очаква през септември/октомври т. г. 

Ще продължим да ви информираме за програмата.  

 

ВАЖНО ЗА ПРОЕКТИ ПО ОПАК: 
Актуализирана е процедурата за предварителен 

контрол на обществените поръчки 

 

Във връзка с последните изменения и допълнения в 

Закона за обществените поръчки, бе изменена проце- 

дурата за предварителен контрол върху процедури за 

възлагане на обществени поръчки, финансирани по 

ОПАК. По т. III на предварителния контрол от Уп- 

равляващия орган подлежат проектите на доку-

ментации за възлагане на обществени поръчки на 

стойност по-висока от 66 000 лв.   

 

 

На 21 май под егидата на Българския ветеринарен 

съюз ще се проведе дискусионен форум „Бездом- 

ните и безпризорни животни – създаване на „Зоо- 

полиция“. Ще бъдат обсъдени въпросите за дър- 

жавната политика в областта на здравеопазването 

на животните, проблемите с безстопанствените 

кучета и идеята за звена „Зоополиция”.  

Форумът ще се проведе в Конферентната зала на 

Информационния център на Министерството на 

отбраната, ул. „Г. С. Раковски”106 (ъгъла с ул. 

„Ген. Гурко”). 

Изпращайте заявки за участие до 16 май на ел. 

адрес namrb@namrb.org  

 

 

Предстояща дискусия за 
бездомните животни 

 

Първо заседание на 
Управителния комитет на Фонд 
за партньорство и експертна 

помощ 

Обучения 

Министерството на труда и социалната политика, 

НСОРБ, Национален алианс за социална отговор- 

ност и Европейската асоциация на доставчиците 

на услуги за хора с увреждания организират от 4 

до 6 юни в кк „Златни пясъци” Седми национален 

форум на доставчиците на социални услуги. 

Вече шест години този форум събира водещата 

част от отговорните и заинтересовани страни, реа- 

лизиращи социални политики и социални услуги. 

В рамките на форума ще се проведе национална 

среща на МТСП с общини, доставчици и ползва- 

тели на социални услуги. 

Членовете на ПК по труд и социална политика на 

НСОРБ получиха покана за нея с условията за 

участие и регистрационен талон. 

Очакваме заявките до до 15 май на факс 02/ 943 

4431 или e-mail: p.petkova@namrb.org . 

 

НСОРБ – организатор на национален 
форум на доставчиците на социални 

услуги 
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През периода март – април 2012 г., НСОРБ изпрати 

покани до всички общини за участие в проуч- 

вателно пътуване, организирано от посолството на 

Република Полша и от министър Томислав Дончев. 

Целта е запознаване с полския опит в усвояването 

на средства от ЕС.  

Пътуването ще се проведе в периода 28 май – 1 

юни 2012 г. Работната група ще се състои от пред- 

ставители на Управляващите органи на Оператив- 

ните програми и експерти от общините (владеещи 

работен английски език), които реално участват в 

изготвянето и управлението на проекти по 

Оперативните програми. 

Разходите за път и нощувки са за сметка на общи- 

ните участнички. Останалите разходи (храна, обу- 

чение) са за сметка на приемащата страна. 

Ще участват представители от общините: Чавдар, 

Ямбол, Свищов, Горна Малина, Вълчи дол, 

Асеновград и Берковица. 

 

Търговското представителство към Посолството 

на САЩ в България кани кметове на общини да 

се включите в бизнес-делегацията, която ще 

посети търговското изложение за води на 

Американската асоциация за водно дело ACE 

2012 в Далас, Тексас от 10 до 14 юни.  

В изложението ACE 2012 ще участват повече от 

550 фирми-изложители с технологии за пречист- 

ване на питейни и отпадъчни води, водоснабдя- 

ване и канализация. Повече информация може да 

намерите на: http://www.awwa.org/ACE12 

Пакетната цена от 2045 евро включва транспорт, 

хотелско настаняване и др. 

Групата ще бъде придружена от представител на 

Търговското представителство. Краен срок за ре- 

гистрация и включване в групата: 16 мaй.  

За информация и включване в групата: тел.: 

02/939 5740, 02/974 2743, 0898 955567, e-mail: 

stanislava.dimitrova@trade.gov,  

bilyana@amcham.bg и office@chancetrаvel.com 

 

 
Участие на български общини в проучвателно 

пътуване в Полша 
 

Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№6 от 13 март 2008 г. за изискванията и параметрите на качеството на универсалната услуга, специалните 

мерки за хора с увреждания и реда за избор на предприятията, предоставящи обществени електронни съоб- 

щителни мрежи и/или услуги, и за възлагане на задължението за предоставяне на универсалната услуга. 

Текстът на наредбата е достъпен на адрес www.crc.bg в раздел „Обществено обсъждане и консултации”. 

Заинтересованите лица могат да изпращат становища на ел. адрес: info@crc.bg 

 

От 31 май до 2 юни в Берковица ще се проведе двадесетото издание на международния детски фестивал 

на изкуствата „Лачени обувки”, организиран от Министерство на културата, община Берковица и НЧ 

“Иван Вазов 1872”. В него участват деца до 16 годишна възраст 

Участниците ще се представят в четири раздела: забавна песен, модерни танци, театър и рисунка. 

Юбилейният фестивал няма конкурсен характер. Всички участници ще получат диплом и юбилеен 

плакет. 

Повече информация може да намерите на страницата на общината:  

http://berkovitsa.com/culture/Berk.htm 

Срок за изпращане на заявките за участие: 15 май. 

Разходите се поемат от участниците. Организаторите ще предложат условия за настаняване на достъпни 

за децата цени. 

Фестивалът е без такса за участие. 

 

ХХ ЮБИЛЕЕН МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА 
 

Българска бизнес делегация на 
търговското изложение за води в Тексас 

 

Документи на Комисията за регулиране на съобщенията – за 

обществено обсъждане 


