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20 май 

Световен ден на метрологията 
На 20 май 1875 г. в Париж е подписана  
„Конвенция за метъра”, на основата на 
която е създадена междуправителстве- 
на организация за мерки и теглилки. 

 

21 май 
Световен ден на културното 
многообразие за диалог и 

развитие 
 

24 май 
 
 
 
 
 

Ден на българската просвета, 
култура и славянската 

писменост 
Това е нашият, български, празник  на 
духовното извисяване, на стремежа 
към усъвършенстване чрез постиже- 
нията на науката и културата. 

 
Възнесение Господне 

(Спасовден) 
След Възкресение, в продължение на 
40 дни, Христос се среща с учениците 
си и им разказва за Божието царство. 
На 40-я ден се изкачва на Елеонския 
хълм и оттам се възкачва на небето. 
На български празникът се казва и 
Спасовден – от „спасение”. 
 

Европейски ден на парковете 
Основан е от EUROPARК – организа- 
ция, обединяваща защитени природни 
територии в 36 европейски страни.  

 
31 май 

Световен ден без тютюнопушене  
Обявен от Световната здравна органи- 
зация през 1988 г. като част от мерките 
за ограничаване на тютюнопушенето.  

   КККааалллеееннндддаааррр  
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Изнесено заседание на УС на НСОРБ 
в Пазарджик 

 

На 11 май в Пазарджик се проведе заседание на Управителния 

съвет на НСОРБ. Както ви информирахме в миналия брой, след 

заседанието се проведе среща с членове на Парламентарната 

комисия по регионалната политика и местното самоуправление 

за обсъждане на възможни съвместни действия за промяна в за- 

конодателството и осигуряване на по-добра среда за развитие 

на местното самоуправление.  

Бяха постигнати следните договорености: 

� Да се подобри взаимодействието между ПК и НСОРБ най-

вече чрез по-добра предварителна информираност по важни за 
общините закони.  

� НСОРБ и ПК да работят съвместно по проект за нов Закон за 
местното самоуправление, като НСОРБ да бъде водещата страна 
в този процес. 
� Денят на диалога през септември да бъде посветен на 
финансовата рамка за общините за 2013 г. 
Представителите на Парламентарната комисия ще внесат пред- 

ложения в подкрепа на мотивираните позиции на общините по 

ЗИД на Закона за водите и по Закона за предучилищното и учи- 

лищното възпитание. 
Акценти от заседанието 

Управителният съвет реши становището на НСОРБ по проекта на 
Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор 

в България да бъде изпратено на МОСВ с настояване забележки- 

те и предложенията на НСОРБ да бъдат отчетени. 

УС прие още становищата на НСОРБ по Закона за Черномор- 

ското крайбрежие, Закона за насърчаване на инвестициите, За- 
кона за публично-частното партньорство. 

   *** 

УС прие по принцип програмата за взаимодействие между МВР и 

НСОРБ за периода 2012-2013 г. и определи контактна група, коя- 
то да конкретизира и съгласуват с МВР мерките. Целта е те да 
станат основа за общинските програми за взаимодействие.  
    *** 

УС реши Годишната среща на местните власти да се проведе от 
14 до 16 октомври в Пловдив. 

Следващото заседание на УС на НСОРБ ще се проведе на 19 

юни в Бургас. 

 

Напомняме: 
• Заявките за участие в Петнадесетата национална среща на финан-  
систите от общините се приемат до 1 юни на: тел./факс 02/9434 467, 
02/9434 468; факс 02/ 9434 431 или e-mail: g.kolev@namrb.org. Бланка за 
заявка е публикувана на интернет страницата на НСОРБ.  
• Условията, критериите и бланка образец за номинации за конкурса  
„Общински финансист-новатор“ може да намерите на интернет 
страницата на НСОРБ. Краен срок за изпращане на предложения: 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 

Наближава срещата на финансистите от общините 

На 12 юни в резиденцията на френския 
посланик ще се проведе форум „Ролята на 
партньорството между местните власти и 
НПО в България в процеса на децентрали- 
зация и при предоставянето на социални 
услуги за деца и техните семейства”, на 
който НСОРБ е съорганизатор. 
НСОРБ очаква пълноценно представител- 
ство и участие от своите членове. Очаква- 
ме потвърждение от поканените общини 
до 23 май на ел. поща namrb@namrb.org 

25 общини с покани от 
френския посланик 
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Заседания на Постоянни комисии 

ПППрррееедддссстттооояяящщщооо    

На 18 май в ЦОМВ, с. Гиргини се проведе 

заседание на ПК по околната среда и водите 

Основни теми за обсъждане:  
1.  Избор на ново ръководство на комисията; 
2.  Обсъждане на проблемите при управлението и 
стопанисването на минералните извори; 

3.  Приложими подходи и модели при осигуряване 
на бъдещите общински площадки за безвъзмез- 
дно предаване на разделно събрани отпадъци от 
домакинствата; 

4.  Национална програма „България 2020“; 
5.  Представяне на добри практики. 

22 май, с. Гиргини: ПК по здравеопазване 

• 30 май, ЦОМВ, с. Гиргини 

ПК по икономическа политика, енергетика и 
туризъм 

Основни теми за обсъждане:  
1. Избор на ръководство на комисията; 
2. Предстоящи промени в Закона за насърчаване 
на инвестициите. Очакванията на общините;   

3. Възможности за развитие на публично-частно- 

то партньорство в общините – регламенти в 
новия Закон за ПЧП; 

4. Проучване на НСОРБ за развитие на култур- 

ния туризъм; 

5. Национална програма „България 2020”. 

6. Представянте на водеща практика. 
Срок за заявки: 22 май на факс 02/943 4431 или e-

mail: p.petkova@namrb.org 

 

• 4 юни, кк „Златни пясъци” 

ПК по труд и социална политика  
Основни теми за обсъждане:  
1. Изводи от дейността на комисията през пред- 

ходния мандат; 
2. Избор на ново ръководство на комисията; 
3. Предварителни изводи и предложения по про- 

екта на Закон за детето;   

4. Възможности за разширяване и разнообразява- 
не на услугата „Домашен социален патронаж”; 

5. Обобщен преглед на областните стратегии за 
развитие и обсъждане разработването на стра- 
тегии за развитие на социалните услуги; 

6. Национална програма „България 2020”. 

7. Представяне на добри практики. 

В същия ден ще се проведе и Седмият национален 

лен форум на доставчиците на социални услуги, 

организиран от Министерство на труда и социал- 

ната политика, НСОРБ, Национален алианс за со- 

циална отговорност /НАСО/ и Европейската асо- 

циация на доставчиците на услуги за хора с ув- 

реждания /EASPD/.  

 

На 11 май Министърът на регионалното развитие и 

благоустройството подписа от името на България 
Допълнителния протокол към Европейската харта 
за местно самоуправление /ЕХМС/. Той обхваща 
три основни теми: правото на гражданите да участ- 
ват в обществения живот на местно ниво, правото 

да получават информация от местните власти и за- 
дължение на местните власти да създават възмож- 

ност за упражняване на тези права. Част от мерките 
в протокола предвиждат всяка страна да признае 
чрез закон правото на гражданите си да участват 
като гласоподаватели или кандидати в изборите за 
местни власти. Всички формалности, условия или 

ограничения на упражняването на правото на учас- 
тие в делата на местната власт да бъдат определени 

чрез закон.  

Мерките за упражняване на правото на участие 
трябва да включват: оправомощаване на местните 
власти да предоставят възможност, да насърчават и 

улесняват правото на участие чрез процедури и 

консултативни процеси, местни референдуми и 

петиции, осигуряване на достъп до официални до- 

кументи, стимулиране използването на информа- 
ционни и комуникационни технологии за насърча- 
ванео и упражняване на правото на участие и др. 

Правото на участие в делата на местната власт е уре- 
дено в няколко нормативни акта – Конституцията, 
Изборния кодекс, Закона за местно самоуправление 
и местна администрация, Закона за достъп до об- 

ществена информация, Закона за административно-

териториалното деление на България, Закона за об- 

щинските бюджети. Общинските съвети приемат 
наредби за гражданско участие в делата на съответ- 
ната община, а отделни наредби за специфични по- 

литики конкретизират начина на участие на мест- 
ната общност. 
България стана 17-ата страна-членка, подписала 
протокола, който влиза в сила от 1 юни т. г. 
Одобряването и подписването на това споразуме- 

ние е в съответствие с Програмата за европей- 

ското развитие на България, Програмата за изпъл- 

нение на стратегията за децентрализация (2010-

2013) и е подкрепено от НСОРБ.  

Подписването и ратифициране на протокола от 
България беше заложено и като препоръка в Мони- 

торинговия доклад за състоя нието на местната и 

регионална демокрация в страната, изготвен от 
Конгреса на местните и регионалните власти на Съ- 

вета на Европа през 2011 г. 
 

 

България е 17-ата 

страна-членка, 

подписала 

Допълнителния 

протокол към ЕХМС 
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Министерството на регионалното развитие и бла- 
гоустройството започна подготовката за новата 
процедура за връчване на Етикета за иновации и 

добро управление на местно ниво на Съвета на 
Европа. За усъвършенстване на документите, пред- 

назначени за попълване от местните администра- 
ции и общински съвети, МРРБ се обръща към об- 

щините за конкретни препоръки и предложения по 

еталона (бенчмарка) за самооценка и въпросника за 
общински съветници. Документите са достъпни на: 
http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&

do=atums&type=70&id=15 

Изпращайте предложенията до 8 юни на ел. пощи: 

ZHadzhidimitrova@mrrb.government.bg 

SAtanasova@mrrb.government.bg 

 

Можете да изпращате предложенията и на ел. 

поща на НСОРБ до 8 юни: namrb@namrb.org 

 

   Национално сдружение на общините в Република България                                                 

Министерството на труда и социалната политика 
ще проведе информационната кампания за тази 

година във вид на пътуваща фотоизложба по 

предварително зададен график в 27-те областни 

града в страната  
В рамките на събитието се предвижда провежда- 
нето на Дни на отворените врати и организиране по 

места на срещи между бенефициенти и експерти от 
ОПРЧР – от управляващия орган и трите междинни 

звена, по време на които да се обсъдят предизви- 

кателствата и най-често срещаните трудности при 

изпълнението на проекти по програмата.  
До 10 дни преди срещата в съответния областен 

град можете да изпращате въпроси на електронната 
поща на регионалния експерт от Главна дирекция 
„Структурни фондове и международни образова- 
телни програми”. 

В зависимост от заявения интерес, ще бъде изгот- 
вен график и определени местата за провеждане на 
срещите. Информацията ще се публикува на сайта 
на програмата: 
http://www.esf.bg/  

 

МРРБ очаква предложения за редактиране 
на документите за присъждане на Етикета 

за иновации и добро управление 

Реално завърши първият етап от бюджетната про- 

цедура за 2013 г. С РМС № 298 от 17 април т. г. са 
одобрени основните допускания и бюджетната про- 

гноза за 2013 – 2015 г., приети са разходните тавани 

по първостепенни разпоредители с бюджетни кре- 
дити (без по общини). 

Вторият етап се отнася за подготовката на проекто- 

бюджет 2013 г. Министерството на финансите с 
писмо БЮ № 3 от 26 април даде указания за подго- 

товката на проектите на бюджети на ПРБК за 2013 

г., включително на актуализирани разчети на 
прогнозите за 2014 г и 2015 г.  
Отново напомняме на общините по-важните сроко- 

ве и изисквания: 
� До 23 май общините следва да разработят и 

представят в МФ проектобюджетите си за 2013 

г. в частта за местните дейности, включително 

актуализираните разчети за 2014 и 2015 г.; 
� Общините разработват проектобюджетите си в 

частта за местните дейности на макет – прило- 

жение № 8 „Макет за бюджетната прогноза за 
периода 2013-2015 г. на постъпленията от мест- 
ни приходи и на разходите за местни дейности” 

(от указанията БЮ №1 от 30.01.2012 г.). В коло- 

на ”Бюджет 2012 г.” следва да се попълват дан- 

ни от приетия от общинския съвет бюджет на 
общината за 2012 г.; 

� Трансферите за местните дейности и целевата 
субсидия за капиталови разходи за 2013 г. се 
планират от общините в рамките на одобрените 
със ЗДБРБ за 2012 г. размери; 

� Проектите на бюджетите за 2013 г. се предста- 
вят в МФ по електронен път чрез портала за 
комуникация към Информационната система на 
общините (ИСО) на посочения адрес в раздел 

ІV „Други въпроси” на указанията БЮ №1, 

както и на хартиен носител в дирекция „Финан- 

си на общините” в МФ. Ще бъде осъществяван 

предварителен контрол на файла на ИИЦ към 

„Информационно обслужване” – АД. 

 

Важни срокове за подготовката на 

проектобюджет 2013 

 

ОП „Развитие на човешките 

ресурси” 

 
ГОДИШНА ИНФОРМАЦИОННА 

КАМПАНИЯ 

 

 

НСОРБ очаква предложения от общините 
• Чрез ЗДБРБ за 2013 г. за изменения на 

други закони, свързани с работата на 
общините и имащи пряко отражение 
върху общинските бюджети за 2013 г., 
както и по данъчните закони, в срок до 4 

юни. 

Очакваме вашите предложения на адреса 

на Сдружението, на факс: 029434431 или 

на e-mail: namrb@namrb.org . 
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Днес Фондация „Помощ за благотворителността в Бъл- 

гария” за пета поредна година организира в партньор- 

ство с Американската търговска камара пролетен Ден на 
доброволчеството. Инициативата е специално предназ- 
начена за фирми и техните служители. 

Служители от български и международни компании 

дават своя принос за облагородяването и раз-красяването 

на градската среда, те залесяват, помагат в дневни 

центрове за деца и млади хора с увреждания и участват в 
подготовката за Нощта на музеите. 
Организациите-домакини са 27, от които 8 музеи -  във 
Варна, Габрово, Пловдив, Сливен, София, Стара Загора, 
с. Скравена, с. Дрен, с. Богров. Всеки домакин е опреде 
лил от каква помощ има нужда и доброволците са 
избрали от доброволческия каталог къде да помогнат. 
Повече за инициативата на: http://bcaf.bg/ 

 

РСО „Централна Стара планина” с нов УС и 

разширен териториален обхват 
Председател на Управителния съвет: Минчо 

Казанджиев, кмет на община Ловеч 

Заместник-председател на УС: Таня Христова, кмет 
на община Габрово 

Членове на УС: Дилян Млъзев – кмет на община 
Елена; Мадлена Бояджиева – председател на общин 

ски съвет, Тетевен; Драгомир Николов – кмет на 
община Трявна 
Община Омуртаг се присъедини към РСО „Централ- 

на Стара планина”. 

Честито на новоизбраните и 

 успешна работа! 

 

На 15 май ДФ „Земеделие” обяви прием на 
заявления по мерки на Програмата за развитие 
на селските райни: 

• 322 „Обновяване и развитие на населените 
места” – от 6 юни до 3 юли; 

• 313 „Насърчаване на туристическата 
дейност” – от 4 юни до 3 август. 

 

 

 

Община Враца се подготвя за тържествата по случай 

136-та годишнина от подвига на Ботев и неговата 
чета. 
„Ботеви дни 2012” ще се проведат от 27 май до 2 юни 

под патронажа на Президента. 
Ботевският организационен комитет с председател 

кмета на община Враца организира богата програма. В 

нея присъстват традиционните: Национален турис- 
тичести поход „Козлодуй – Околчица”, Национален 

конкурс-рецитал за изпълнение на Ботева и възрожд- 

денска поезия и проза, Национален литературен кон- 

курс за стихотворение и есе, всенародно поклонение 
на връх Околчица и лобното място на Ботев. Пеще- 
рата „Леденика” ще се огласи от концерта на „Симфо- 

ниета Враца”. Духов оркестър, средношколски смесен 

хор и рок група ще изненадат гостите на тържествата.  
Организаторите ще предложат още изложби, учени- 

ческо състезание и други интересни събития.   

Националният координационен съвет по Програ- 
мата за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и ту- 

беркулоза, в който има представители и на 
НСОРБ, прие проекта на документи по процедура 
за приключване на програма „Подобряване на 
контрола на туберкулозата в България”. 

 

Ботеви дни 2012 

Мрежата „Кметовете постигат максималното чрез 
фоновете на EС за включване на ромите” (Mayors Ma- 

king the Most of EU Funds for Roma Inclusion Network 

– MERI) стартира своите награди. Тя е инициатива по 

програма Making the Most of EU Funds for Roma 

(MtM) на фондация „Отворено общество”.  

Идеята на мрежата е да се създаде пространство за 
местните власти за обмен на програми за приобщава- 
не на ромите, за насърчаване на обучението, за изна- 
сяне на преден план на местните постижения.  
Тя ще съдейства за повишаване на общинския капа- 
цитет и ще работи за привличане на повече средства 
от ЕС на местно ниво.  

Добри практики в областта на образованието, заетост- 
та, здравеопазването, жилищното настаняване и об- 

ществените услуги, реализирани с подкрепата на фон- 

довете на ЕС, ще бъдат отличени на първата конфе- 
ренция на MERI. 

За информация: http://www.logincee.org/newsitem/6051 

Европейска мрежа на кметове ще 

присъжда награди 

Асоциацията на българските черноморски 

общини с нов Управителен съвет 
Председател на УС: инж. Атанас Стоилов, кмет на 
община Аксаково 

Заместник-председатели на УС: Цонко Цонев, кмет 
на община Каварна, и Николай Георгиев, кмет на 
община Несебър 

Членове на УС: Кирил Йорданов – кмет на община 
Варна, Димитър Николов – кмет на община Бургас, 
Борислав Натов – кмет на община Долни чифлик и 

Панайот Рейзи – кмет на община Созопол  

 


