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2012 година е обявена от Общото 

събрание на ООН за 
• Международна година на сът- 

рудничеството 

• Международна година на ус- 

тойчивата енергия за всички 

• Международна година на коо- 

перациите  

 

Европейската комисия обяви 

2012 г. за 

• Европейска година за активно 

стареене и солидарност между 

поколенията 

 

Български годишнини 

• 100 г. от Балканската война  

(26 септември 1912-17 май 1913 г.) 

• 125 г. от рождението на Димчо 

Дебелянов (1887-1916 ) 

• 250 г. от написването на Исто- 

рия славянобългарска (1762) 

• 150 години от организирането 

на Първата българска легия в 

Белград (1862) 

• 200 г. от рождението на Ила- 

рион Макариополски (1812-1875) 
 

График за заседанията: 

Югозападен район за планиране – Благоевград   

9 януари – обучение 

10 януари – регионално делегатско заседание 

 Североизточен район за планиране – Добрич 

16 януари – обучение  

17 януари – регионално делегатско заседание 

Югоизточен район за планиране – Бургас 

24 януари – обучение 

25 януари – регионално делегатско заседание 

Южен централен район за планиране – Пловдив 

26 януари – обучение 

27 януари – регионално делегатско заседание 

Северен централен район за планиране – Разград 

31 януари – обучение 

1 февруари – регионално делегатско заседание 

Северозападен район за планиране  – Монтана 

2 февруари – обучение 

3 февруари – регионално делегатско заседаниe 

 

Честита Нова година! 
 

Да е здрава, мирна и плодородна.  

Да бъде различна, по-спокойна, 

щедра и добра за всички. Да влезе 

в домовете ви с топлота и любов, 

оптимизъм и настроение. 

Да донесе благоденствие и нови 

хоризонти за развитие на 

българските общини. 

Тя е годината на черния воден дракон според източния хороскоп, 

който символизира късмета, положителното влияние в живота 

и напредъка. Астролозите предсказват, че няма да е лека, но ще 

донесе успехи за всички, които са упорити, дипломатични и 

досетливи 

Новата 2012-а  е високосна. Смята се, че тези години са по-

специални, защото формират своеобразна цикличност, а 

допълнителният ден изкривява привичната реалност. Те са 

трудни, изискват отговорност и мъдрост в преценката за всяко 

действие и решение, защото се полага основата на 

предстоящите четирите години. 

 Казват, че високосната година увеличава добрината. Всяко 

сторено добро ще се върне умножено. Затова да бъдем  „благи 

като захар и издържливи като злато”.  

Да мислим и живеем позитивно, защото годината е такава, 

каквито са мечтите и делата ни. 

 

Започват регионалните делегатски заседания 

 

В понеделник в Благоевград ще се проведе 

първото регионално заседание на делегатите 

от общините за номиниране на членове на 

Управителния съвет на НСОРБ. Те се орга- 

низират по райони за планиране и по тра-

диция се съчетават  с обученията за новоиз- 

брани кметове и общински съветници. 

 

Добрич 
Монтана 

Благоевград 

Разград 

Пловдив 

Бургас 
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Министър Нона Караджова одобри списък на 

находищата на минерални води по Приложение 

№2 от Закона за водите, които могат да бъдат 

предоставени за управление от общините за 25-

годишен срок.  Кметът може да поиска находища 

от списъка, разположени на територията на об- 

щината, до 31 януари 2012 г. Те ще бъдат 

предоставени  в 14 дневен срок на общината с 

решение на Министъра.  

Преди издаване на разрешителни кметът трябва 

да възложи оценка и да представи документите за 

утвърждаване на експлоатационните ресурси на 

находището.  

Ако в 5-годишен срок от предоставяне на нахо- 

дището на минерална вода общината не е проце- 

дирала по усвояване на ресурсите, находището 

трябва да бъде върнато за управление в съот- 

ветната Басейнова дирекция. 

http://www.moew.government.bg/ 

Продължаваме да събираме становища 

от общините за промените в Закона за 

водите  

Измененията в Наредба № 22 по мярка 223 

 

В Държавен вестник № 105/29.12.2011 г. са обнаро- 

двани изменения в Наредба № 22 от 2008 г. по мяр- 

ка „Първоначално залесяване на неземеделски зе- 

ми” от Програмата за развитие на селските райони.  

Основните промени са направени на настояване на 

общините и НСОРБ: 

• срокът за изпълнение на проекта започва от 
датата на получаване на решението на Разпла- 

щателна агенция (РА) за съгласуване на послед- 

ната по време тръжна процедура за избор на из- 

пълнител; 

• отменя се изискването одобрението на записа на 

заповед, необходим при авансово плащане, да 

става по реда за поемане на общински дълг; 

• въвежда се изискване към РА да уведомява с мо- 

тивирано писмо бенефициентите за удължаване 

на срока за одобрение на заявките за плащане;  

• удължава се срокът за изпълнение на проектите 
за създаване на горски култури;  

• увеличава се размерът на авансовото плащане от 

20 на 50 на сто от одобрената финансова помощ;   

• регламентиран е редът за подаване на оконча- 

телни заявки за плащане, в случай че бенефи- 

циентът ползва безлихвен кредит по ПМС № 59 

от 11 март 2011 г.  

Общините с одобрени проекти по мярката, чиито 

първоначален срок за изпълнение (заложен в дого- 

вора с ДФЗ) изтича, следва да поискат анексиране 

на договора и удължаване на срока за изпълнението 

на проекта.  

 

Осигуряване на средства от държавния бюджет 

за ДДС по общинските проекти 

 

В ПМС № 367 от 29.12.2011 г. за изпълнението на 

държавния бюджет за 2012 г. отново се залагат 

средства по план-сметката на ДФ „Земеделие“ за 

финансиране на разходите за данък върху добавена- 

та стойност (ДДС) на общините по одобрени про- 

екти по ПРСР.  

Изменя се и редът за предоставяне на финансиране 

за разходи за ДДС, съгласно чл. 115 на Постановле- 

нието, като се дава възможност общините-бенефи 

циенти по ПРСР да ползват целево авансово финан- 

сиране за разходи за ДДС по одобрените проекти на 

етап авансово плащане и преди междинно или 

окончателно плащане по съответния проект.  
 

В последния брой на бюлетина от миналата го- 

дина ви информирахме за подготвения от Мини- 

стерството на регионалното развитие и благоус- 

тройството ЗИД на Закона за водите. 

Той предвижда съществени изменения в управ- 

лението на ВиК системите в страната, в т.ч.: 

• редуциране на броя на „обособените терито- 

рии” за управление на ВиК услуги;  

• окрупняване на ВиК; 

• изменения в режима на собственост върху 

основните съоръжения.  

Благодарим на всички общини, които изпратиха 

становища по законопроекта.  

Поради важността на предлаганите изменения, 

които ще доведат до сериозни промени в дей- 

ността на общините, НСОРБ удължава срока 

за мнения и коментари до 10 февруари. Очак- 

ваме становищата на общините на ел. адрес 

namrb@namrb.org или факс 02 943 44 31.  

Текстът на законопроекта е достъпен на:  
http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do

=law&type=8&id=480 
 

Нормативни промени  

по прилагане на 

мерките от ПРСР 

 

 

Готов е списъкът на 

находищата на 

минерални води 
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Европейската комисия изведе 

като основен приоритет в но- 

вите си комуникационни до- 

кументи укрепването на връз- 

ките с местните и регионални 

власти. 

Тази европейската платформа за сътрудничество 

и развитие се разработи в тясно сътрудничество с 

кабинета на еврокомисар Пиебал и Главна дирек- 

ция за развитие и сътрудничество, за да се гаран- 

тира, че децентрализираното сътрудничество ще 

бъде напълно признато и местните и регионал- 

ните власти ще бъдат определени като ключови 

партньори в процеса.  

ЕС ще се концентрира върху сътрудничеството за 

развитие в подкрепа на човешките права и доб- 

рото управление, приобщаващ и устойчив растеж 

на човешките ресурси. 

В издадения комуникационен документ на обно- 

вената политика за развитие „Програма за промя- 

на” е записано, че „ЕС трябва да засили връзките 

си с местните власти чрез редовен диалог и из- 

ползване на най-добрите практики, да обмисля 

начини за мобилизиране на местни експертни поз- 

нания, напр. чрез мрежи за добри практики в 

областта на побратимяването”. 

Диалогът между Европейската комисия, местните 

и регионалните власти и организациите на граж- 

данското общество през последните две години е 

посочен като градивен елемент за укрепване на 

партньорството. 
http://ec.europa.eu/europaid/what/development-

policies/documents/agenda_for_change_eu.pdf 

 

 

Обновената стратегия на ЕС за развитие на 

политиките – внимание към 

децентрализирано сътрудничество 

 

От 17 до 19 януари във Варшава ще се проведе вто- 

рата среща на ръководни представители от 

страните – партньори по проект I-SPEED. 

Под формата на дискусионна кръгла маса ще бъдат 

обсъдени възможностите за използване на резулта- 

тите от проекта в реализиране на бъдещи идеи за 

използване на информационни и комуникационни 

технологии в туризма. Ще бъдат систематизирани 

изводи и препоръки за повишаване конкурентоспо- 

собността на местната и регионална туристическа 

икономика. 

В срещата ще вземат участие експерти от НСОРБ и 

кметът на Габрово, Таня Христова. Тя ще представи 

пред партньорите интегриран проект за развитие на 

културно-историческия туристически продукт и 

свързаната с него инфраструктура, чиято цел е да се 

развие туристически продукт, включващ специфи- 

чен комплекс от най-популярните национални обек- 

ти на културното историческото наследство на 

общината и създаването на първи виртуален музей. 

На срещата ще бъдат представени добри практики, 

сред които и две от България:  

• В направление Дигитален маркетинг, брандира-  

не и он-лайн популяризиране (Digital Marketing, 

Branding and On-line Promotion): проектът на 

Столична община „Виртуална България”.  

•  В направление Подобряване на качеството на  

природния и културния туризъм чрез ИКТ: проек- 

тът на община Варна и Аладжа манастир „Оборуд-

ване на музеен комплекс и НПК “Аладжа манас- 

тир” с мултимедийна екскурзоводна система 

SMARTGIDE.  

 

 
  Представяме наши добри практики в туризма 

На 19 юли 2012 г. в Авиньон, Франция,  Асоциацията на Европейските градове и реги- 

они за култура (Les Rencontres) организира семинар „Европейска столица на културата 

по време на криза и бъдещето на програмата след 2020 г.”, част от програмата 

„Европейска столица на културата 2019”. Асоциациятаобединява изборни представи-   

тели от всички нива на местните власти и културни дейци от цяла Европа и участва активно при взимане на решения 

за културните политики. Срещата в Авиньон се провежда за трети пореден път с предишни и бъдещи и кандидати за 

титлата. http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc483_en.htm 

Очакваме да получим по-подробна информация от организаторите и условията за участие, която ще ви 

предоставим в най-скоро време.   

Европейската столица на културата е инициатива на Европейския съюз, започнала от 1985 г. по идея на Мелина Меркури – бивш 

министър на културата на Гърция. Тя популяризира европейското културно наследство и най-доброто от традициите и дости- 

женията в различни страни. Проектът носи на лауреата и средства от европейските фондове, с които се финансират големи 

програми в областта на културата, които продължават цяла календарна година.  

Изборът се прави от независима международна комисия в Брюксел, а решението се взема четири години предварително. От 2007 г. 

се избират по два града за всяка година. Повече от 40 европейски града са били удостоени с титлата. 

България и Италия ще бъдат домакини на Европейска столица 2019. Обявените досега наши градове – кандидати са Варна, София,  

Пловдив, Велико Търново и Бургас. През май 2015 година трябва да бъде избран българският кандидат. 

Конкурсът Европейска столица на културата 2019 – с българско участие 


