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Дебатът по обсъжданите теми – с удължено 
работно време  

 

24-25 юни 

Заседание на Управителния съвет на 
НСОРБ в Добрич по основни теми: 
1. Оценка на резултатите от Нацио- 
налната среща на финансистите от 
общините; 
2. Наръчник за административна 
политика, финансов мениджмънт и 
вътрешен контрол на НСОРБ; 
3. Прогноза на НСОРБ за изпълнение 
на общинските бюджети за 2011 г.; 
4. Позиция на НСОРБ по законо- 
дателни промени; 
5. Резултати от важни форуми и 
срещи; 
6. Актуални проблеми на общините; 
7. Идеи за отбелязване 15-тата 
годишнина от учредяването на 
НСОРБ. 

7-8 юли 
В края на седмицата изтича срокът за 
регистрация за Общото събрание и 
Годишната конференция на НСОРБ. 
Поканата и регистрационата форма са 
публикувани на интернет страницата 
на Сдружението. 

 

СССъъъбббииитттииияяя  

В Четиринадесетата национална среща на финансистите от 
общините участваха 328 представители от 120 общини. Като 
последна за общинския мандат 2007-2013 тя беше ориентирана 
към анализ на дейностите и политиките, насочени към 
постигане на прозрачно и ефективно управление на местните 
финанси. Участниците работиха активно по всички теми от 
дневния ред и често дебатите продължаваха след предвиденото 
време. Новост беше провеждането на обществен форум, 
посветен на поуките от общинската финансова олитика през 
мандата и насоките на бъдещата стратегия на НСОРБ. 
 
Основните изводи от срещата: 
•  Общинският „глас” беше чут от законодателната власт.  
Активно участие взе председателят на парламентарната 
комисия по бюджет и финанси. 
•  Идентифицирани бяха над 20 законови текста, чиято  
промяна би подобрила управлението на местните финанси. 
Предложени бяха и конкретни решения. 
•  Обсъден беше механизмът за функциониране на Фонд за  
покриване на финансови корекции. 
Тази година наградата „Общински финансист-новатор” бе 
присъдена на Мариан Маринов, началник отдел „Бюджет и 
финанси”, община В. Търново. За първи път бе награден и 
финансов екип – дирекция „Бюджет, финанси и човешки 
ресурси” на община Шумен. 
Подробен материал очаквайте в следващия брой на 
Информационния бюлетин. 
 

НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ФИНАНСИСТИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ 

С ПМС № 161 на Министерския съвет 
от 14 юни е приет изцяло нов 
Класификатор на длъжностите в адми -
нистрацията, който влиза в сила от 1 
януари догодина. Избрани са четири 
основни фактора за оценка: знания и 
умения, свобода на вземане на 
решения, влияние на взетите решения, 
отговорности за работа с хора.  
По предложение на НСОРБ е удъл- 
жен срокът (до 3 месеца от влизането в 
сила на ПМС 161), в който кметовете 
на общини предлагат на общинските 
съвети общата численост и структурата 
на общинската администрация. 

 

От другата година – с нов 
класификатор за длъжностите 

НСОРБ благодари на всички 
общини, които пратиха данни и 
снимки за албума, посветен на 
мандат 2007-2011. 
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ОООтттссстттооояяявввааанннеее   нннааа   пппооозззииицццииииии  

ОПОС отчете приноса на общините-бенефициенти 

На 10 юни се проведе десетото заседание на Комитета 
по наблюдение на ОП „Околна среда”. Беше отчете- 
но, че изпълнението на програмата е в съответствие с 
програмните приоритети. Благодарение на положе- 
ните усилия и голямата активност на основните 
бенефициенти – общините,  до края на 2012 г. може да 
се очаква договориране на целия програмен ресурс.  

Все още незадоволителен е напредъкът по изпълнение на договорираните проекти и инвестиции:  
1. Основен проблем при изпълнение на проектите са налаганите финансови корекции. НСОРБ подкрепя  
ангажимента на Управляващия орган на програмата за обстоен анализ на причините за наложените 
досега санкции и за въвеждане на превантивни мерки. Трябва да се изпълнят договореностите за 
стриктно следване на националната методология и предоставяне възможност на бенефициентите за 
внасяне на допълнителна информация и/или възражение след предложението на Междинното звено за 
налагане на санкция. Финансовите корекции не бива да се налагат автоматично, а за всички случаи 
трябва да се преценява има ли „финансова загуба на публични средства”.  
2. Продължават усилията за разрешаване на проблемите с финансовия дефицит и собственото учас- 
тие на бенефициентите по оси 1 и 2. Възможно решение е подготвяното изменение на кредитното 
споразумение за структурен заем между България и Европейската инвестиционна банка.  
Другата възможност е да се ангажират ВиК операторите с частично или цялостно финансиране на 
собственото участие на бенефициента. В тази насока е и предложението за допълнение в ОПОС и 
включване на МРРБ като бенефициент по ос 1.  
НСОРБ настоява за ускоряване хода на реформата във ВиК сектора, защото отговорностите при 
изпълнението на проектите  (подготовката, финансирането и коректната експлоатация) се 
стоварват единствено върху общините-бенефициенти.   
По принцип включването на МРРБ като бенефициент по ос 1 би ускорило  процесите в сектора. Крайни 
бенефициенти на получената от министерството помощ ще бъдат ВиК асоциациите. За тях се 
предвиждат мерки за кадрово и ресурсно обезпечаване. Предвижда се и подкрепа за своевременното 
финализиране на необходимите подзаконови нормативи актове, така че ВиК асоциациите да са в полза 
на общините-бенефициенти при подготовката и изпълнението на проектите, както и при 
последващото прехвърляне на стопанисването на изградената инфраструктура на ВиК операторите.  
   

След заседания на комитетите по наблюдение на Оперативните програми 

Договориране на проектите по мерки 321 и 322 от ПРСР – закъснялата 
добра новина 

 
След многократно и упорито настояване от общините и НСОРБ Държавен фонд „Земеделие” възобнови 
договорирането на проекти по общинските мерки. На 3 юни бяха одобрени последните 12 общински 
проекта на стойност 28 млн. лв. по мерки 322 и 321, подадени през далечната 2009 г. На 10 юни бяха 
одобрени първите 12 проекта на стойност 19 млн. лв. по мярка 322 от приема през 2010 г.  
По предварителна информация редуцирането на договорените средства по мерките от предходните 
приеми, вследствие на проведените обществени поръчки по вече одобрените проекти, е „освободило” 
значителен финансов ресурс. Това позволява на ДФЗ да сключи договори по всички проекти от приема 
миналата година. Затова ДФЗ вече разпраща нови писма за допълнителна информация (т.нар. 
„ десетдневки”) до общините-кандидати, за да приключи оценката на проектите.  
Министерство на земеделието и храните е завършило техническата оценка на подадените през 2010 г. 
проекти по мярка 41. Предстои подготовка и сключване на договори с бенефициентите, както и 
насрочване на нов прием. 
По отношение на прилагането на подхода „Лидер” НСОРБ ще продължи да настоява за изменения в 
Наредба 23 на МЗХ за облекчаване на процедурите по одобрение на плащанията и избягване на 
проблемите в тази връзка по подготвителната мярка 431-2.  
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ОПРР – подкрепени от общините промени  
 
На 7 юни на заседанието на Комитета по наблюдение на ОП 
„Регионално развитие”. НСОРБ подкрепи предложените 
промени: 

1. Пренасочване на средства от схемата за туристически 
атракции, където от 80 млн. бяха договорени само 43 млн.,  
към операция 1.1 „Социална инфраструктура” – за 
деинституционализация. 
На предходното заседание Комитетът одобри 62 проекта  

по деинституционализация при наличен ресурс  само за 10-15. Управляващият орган пое ангажимент да 
осигури финансиране  за всичките допустими общини. Част от този ресурс беше прехвърлен, а 
останаланалият се осигурява с това пренасочване.  
2. Промени в операция 1.2.”Жилищна политика”  
Това е една от последните неотворени операции в ОПРР. Общият ресурс е 78 млн.лв, от които 63 млн. 
са за обновяване на многофамилни жилищни сгради, а около 16 млн. – за изграждане на социални 
жилища. Сдруженията на етажната собственост не могат да бъдат бенефициенти на ОПРР, защото 
практически е невъзможно те да изпълнят всички изисквания за подготовка, изпълнение и отчетност на 
проектите. Предложението на Управляващия орган е да се определи нова структура в рамките на МРРБ 
– Дирекция „Жилищна политика”, за конкретен бенефициент по операцията. Тя ще отговаря за 
провеждане на политиката в сферата на жилищната политика в страната. 
За да не се загубят и тези средства, НСОРБ предлага наличният ресурс по операция 1.2. да бъде 
разпределен поравно между двете схеми, т.е. да се увеличат средствата за социални жилища най-малко 
на 32 млн. лв. 
Работната група вече има подготвен примерен формуляр за кандидатстване и критерии за оценка. Тъй 
като допустими бенефициенти са 86-те големи общини, а ресурсът е ограничен, работната група е 
решила да избере няколко пилотни общини. До 6 юни всички допустими общини ще получат покана да 
декларират готовността си за участие в схемата (наличие на работни проекти, изградена техническа 
инфраструктура и т.н.). Заинтересованите ще имат срок до 6 юли за отговор. На 29 юли ще бъдат 
обявени избраните общини – 3 общини и две резерва. 
Прието е размерът на гранта да бъде от 1 до 5 млн.лв. Допустимите дейности ще включват изграждане 
на максимум 5 къщички на 1 терен, за да не се допуска създаване на нови гета. 
3. НСОРБ подкрепя и предложението на УО за пренасочване на средствата от операция 2.2. за  
изграждане на газовата връзка България-Сърбия към класирани, но нефинансирани общински проекти 
за енергийна ефективност в образователната инфраструктура и за превенция от наводнения.  
 

 

На заседанието на Комитета по наблюдение по ОП „Административен 
капацитет” на 6-7 юни НСОРБ напомни за своето настояване от края на 
миналата година за включване на общините и техните администрации като 
бенефициент по програмата. Сдружението предостави  и своите 
предложения за промяна на работния план, разработени по искане на 
Управляващия орган на Програмата. 
Въпреки поетите  ангажименти от страна на ОПАК,  такива процедури не  

се предвиждат. На практика за период от година и половина служителите в общинските администрации 
(сега 23 хил.) ще бъдат изолирани от процесите на модернизация на дейностите, оптимизиране на 
структурата и другите мерки, предвидени за централните администрации. 
До този момент около 50 общини са бенефициенти по ОПАК. Очакванията след приключване на 
оценките на проектните предложения по последните процедури са за още 25-35 общини. Това означава, 
че едва около 85 от всички 264 общини ще имат достъп до средства за изграждане на модерна, 
прозрачна и ефективна администрация в България. 
НСОРБ настоява категорично за включване на общините като бенефициент по програмата още през 
2011 г. с изменението на работната програма. 

Настояваме за включване на общините като бенефициенти по ОПАК 

 

                        Национално сдружение на общините в Република България                                                                   3 

   



           

                  ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН                                                                                                                                             19/2011  

 

  

••••  23-24 юни, Плевен 

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

Това е третото обучение на „НСОРБ-Актив” ЕООД 
със съдействието на Националната асоциация на 
секретарите на общините. Поканени са общините от 
области: Видин,  Враца, Ловеч, Монтана, Плевен  
Участниците ще получат електронни образци на 
всички документи за подготовка на изборния процес. 
Програма, заявка за обучението и общ график може 
да намерите на интернет страницата на НСОРБ.  
 

Публикувани са резултатите от оценката на 
административното съответствие по схема 
BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за раз- 
витието на природни, културни и истори- 
чески атракции” на ОП „Регионално 
развитие”. 
http://bgregio.eu/News.aspx?ActivePage=1&ne
wsId=648 
 

   ПППрррееедддссстттооояяящщщооо    

Обучения 

Публикувани са допълнителни указания по 
схеми BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за 
реконструкция/ обновяване и оборудване на 
общински лечебни заведения в градските 
агломерации” и BG161PO001/4.1-05/2010 
„Подкрепа за реконструкция/обновяване и 
оборудване на общински лечебни заведения 
в общини, извън градските агломерационни 
ареали” на ОП „Регионално развитие”. Към 
проектите трябва да има писмо за подкрепа 
от Министерство на здравеопазването. 
Кандидатите трябва да имат предвид: 
•  Към писмата до МЗ трябва да представят  
и скица М 1:200 на сградата с конкретните 
помещения, предвидени за строително-
ремонтни работи, в т. ч. и описание на 
основните видове строителни дейности.  
•  Предвидената медицинска апаратура тряб 
ва да съответства на допустимата в изисква- 
нията за кандидатстване и да бъде съоб- 
разена с описаната в Концепцията за прес- 
труктуриране на системата за болнична 
помощ на България. Видът и бройката да 
бъдат съобразени с потребностите на лечеб- 
ното заведение, медицинските стандарти и 
определеното ниво на компетентност. 
http://bgregio.eu/News.aspx?ActivePage=1&newsId
=652 

Публикувани са изисквания за идентифициране на 
интегрирани проекти за осигуряване на съвременни 
социални жилища за маргинализирани групи.  
В средата на миналия месец беше създадена работна 
група под ръководството на министър Дончев за изра- 
ботване на концепция за проект по ОП „Развитие на 
човешките ресурси” и ОП „Регионално развитие” за 
трайно решаване на проблемите на хора в неравнос- 
тойно и уязвимо положение на територията на общини 
в обхвата на градските агломерационни ареали. 
Избраните пилотните общини ще бъдат определени 
като конкретни бенефициенти по схемата на ОПРР. 
Изискванията и формулярът за подбор са публикувани 
на: http://www.eufunds.bg/bg/pubs/1344. 
Формулярът, подписан и подпечатан от отговорното 
лице по проекта, трябва да се изпрати на ел. поща: 
minister.eufunds@government.bg до 14 юли.  
Въпроси могат да се задават на същия адрес не по-
късно от 5 юли. 

   НННооовввиииннниии   

Указания по схемите за общински 
болници 

Резултати от оценка на проектите за 
атракции 
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Ще се определят пилотни общини по ОПРР 

Приключва подготовката на договор между Министерство на финансите и Българската банка за развитие, 
определящ условията за кредитиране на проекти по ОП „Транспорт”, ОП „Околна среда” и ОП „Регионално 
развитие”, съгласно кредитното споразумение на страната ни с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).  
ЕИБ ще финансира само одобрени проекти по компоненти „национално съфинансиране” и „финансов 
недостиг по проекти, генериращи приходи”. Приносът на бенефициентите извън тези компоненти се покрива 
със собствени средства. 
За кредитиране ще се кандидатства пред ББР само след известие от Управляващия орган на програмата, че 
проектът е одобрен от ЕИБ. Срокът на заемите ще бъде 25 години със 7 години гратисен период. 

 

Очаква се нова възможност за кредитиране на проекти 

•  23-24 юни, Стара Загора 
•  27-28 юни, Благоевград 

НСОРБ организира обучителен семинар за членовете  
на Местните обществени комитети по контрол и 
превенция на ХИВ/СПИН по програма на 
Министерство на здравеопазването. 
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