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Предстоящите законодателни промени – акцент в 
заседанието на УС на НСОРБ 

7-8 юли, кк „Боровец” 
Последен за мандата форум на 

местните власти 

Общо събрание на НСОРБ и между -
народна конференция „Общините 
след кризата – решения и проблеми” 

 

СССъъъбббииитттииияяя  

 

УС възрази категорично срещу изискването на чл. 20 общините да съгласуват с министъра на финансите 
своите договори за ПЧП, когато се инвестира общински финансов ресурс. Това  е  ограничаване на 
конституционните права на общинския съвет да управлява самостоятелно общинските услуги, 
собственост и бюджет в рамките на закона. Същевременно тази мярка е налагане на административен 
контрол над органите на местната власт.  
Вече е предоставен преработен вариант на законопроекта, по който НСОРБ продължава да  формира 
общинска позиция. 

3. Проект на Закон за управление на отпадъците 
Още при първото публично обсъждане на проекта през април НСОРБ представи на МОСВ становище, в 
което бяха поставени проблемите на общините. Те са отразени частично във внесения за съгласуване в 
Министерски съвет трети вариант на закона. Проектът по същество възпроизвежда голяма част от 
досегашните разпоредби.  
Основното безпокойство е свързано с  ресурсното осигуряване на възложените на общините нови 
антажименти, както и социалната поносимост на такса „битови отпадъци”. 
Управителният съвет взе решение за провеждане на среща с ръководството на Министерството на 
околната среда и водите за изясняване на основните въпроси. 
  
4. Промяна на Закона за народните читалища  
НСОРБ възразява срещу изкуствената и неефективна роля на областните управители, предвидена в 
проектозакона. 
По настояване на НСОРБ се: 
•  въвежда практиката на публично отчитане на бюджета и програмата на читалищата в края на 

годината, съгласно нормите на Закона за общинските бюджети. 
•  променя броят на учредителите на читалище за селата от 50 на 30. Предлага се   текст, чрез който се 

обвързват мястото на регистрация и на действие на читалището. Така ще се възпрепятства 
изразходването на публични средства без реална дейност от фиктивни читалища.   

УС възложи на представителите на Сдружението да отстояват позицията на НСОРБ в последните 
заседания на работната група. 
Финалният вариант на проектозакона ще бъде изпратен на общините за съгласуване и оформяне на 
окончателно становище. 
 

На 24 юни в Добрич се проведе разширено заседание на 
Управителния съвет на НСОРБ с участието на кметовете и 
председателите на общинските съвети на Генерал Тошево, 
Крушари и Шабла. 

Основните теми в дневния ред бяха предстоящите законодателни 
промени, по които Сдружението е представило становище. 

1. Проект на ЗИД на Закона за обществените поръчки 
Управителният съвет на НСОРБ подкрепи защитаваната досега 
позиция по проекта, в който има заложени значителни промени, 
насочени към подобряване работата по обществени поръчки. УС 
препоръча в становището да бъде поставен основен акцент върху 
необходимостта от разширяване обхвата на общинските услуги, 
които ще се включат във вътрешното договаряне. 

2. Проект на Закон за публично-частното партньорство 



           

                  ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН                                                                                                                                             20/2011  

 

  

                   

2 

   

ВВВааажжжннниии    рррееезззууулллтттааатттиии     

•  14-15 юли, Шумен 

••••  19-20 юли, София 

 „Общинската администрация – отговорности 
и задължения в изборния процес” 

 „НСОРБ-Актив” ЕООД продължава обученията 
със съдействието на Националната асоциация на 
секретарите на общините.  
В Шумен са поканени общините от областите: 
Варна, В. Търново (В.Търново, Г. Оряховица, Елена, 
Златарица, Лясковец, П. Тръмбеш, Стражица), 
Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище, 
Шумен 
В София са поканени общините от областите: Благо 
евград, В. Търново (Свищов, Павликени, Сухиндол), 
Габрово, Кюстендил, Перник, София, Столична 
община. 
Програма и заявка за участие може да намерите на 
интернет страницата на НСОРБ.  
 

   ПППрррееедддссстттооояяящщщооо    

Обучения 

ДФЗ публикува препоръчителни указания за 
общините, възложители по Закона за общест- 
вените поръчки и НВМОП при изпълнение на 
проекти по Програмата за развитие на селските 
райони. Те включват информация за най-често 
допусканите грешки, препоръки към бенефи- 
циентите и стандартни формули за изчисление 
на оценки. 
Насоките са разработени въз основа на прак- 
тиката на ДФЗ и са в пълно съответствие с 
получените становища от Агенцията за общест 
вени поръчки по различни казуси и питания. 
Подробните указания може да намерите и на 
интернет страницата на НСОРБ.  

ДФЗ препоръчва на кандидатите по Програ- 
мата за развитие на селските райони предста- 
вените оферти към заявлението да съдържат 
подпис на служител на фирмата, която е дала 
офертата. Спазването на тази препоръка ще 
съкрати срока на обработване на документите 
и отмени необходимостта от представяне на 
допълнителна информация. Условието е важен 
критерий за автентичността на офертите. 

   НННооовввиииннниии   

Почти едногодишните усилия на НСОРБ и много 
общини дадоха резултат. В ДВ № 49 от 28 юни са 
обнародвани изменения в Наредби 24 и 25 по мерки 
322 и 321 от Програмата за развитие на селските 
райони, с които се изменя редът за подаване на заявки 
за окончателни плащания по проектите и се дава 
възможност на общините-бенефициенти да ползват 
безлихвени кредити от държавния бюджет по реда на 
ПМС 59 от 11 март т.г.  
Наредбите са достъпни на интернет страницата на 
НСОРБ. 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФЕРТИТЕ 

 

Препоръки на ДФ „Земеделие” към 
кандидатите по ПРСР 

Националният консултативен  съвет по опазване на го 
рите, дивеча и рибите (НКС) прие решение, по силата 
на което всички Регионални дирекции по горите след- 
ва да проведат съвещания на регионалните консул- 
тативни съвети, за се докладват предприетите мерки и 
постигнатите резултати в борбата с нарушенията на 
законодателството. Предстои разработването на графи 
ци за 2011 г. за осъществяване на съвместни проверки 
по спазване на Закона за горите, Закона за лова и опаз 
ване на дивеча и Закона за рибарството и аквакул 
турите. Към НКС ще бъде създадена работна група с 
представители на НАП за подготовка на инструкция за 
взаимодействие. Правилникът на НКС ще бъде актуа- 
лизиран, в съответствие с приетия нов Устройствен 
правилник на Изпълнителната агенция по горите.    
 

Комисията за професионална етика към Кама- 
рата на строителите информира НСОРБ за 
наблюденията си от тръжни процедури на 
общините за строителство по европейски про- 
екти. Все още преобладават дискриминаци- 
онни условия към строителните фирми. В 
критериите за оценка на офертите се залагат  
фактори като: оценка на гаранционния срок, 
която позволява на предложилите най-висока 
цена фирми да спечелят търга. Поставят се 
много кратки срокове за изпълнение, които 
влияят на качеството. Изискват се много 
сертификати, които не винаги кореспондират с 
обхвата на СМР. Въвеждат се като критерии и 
начините за разплащане –  разсрочено или след 
въвеждане на обектите в експлоатация. 
Камарата настоява за промени в ЗОП, регла- 
ментиращи по-прецизно формулировката 
„икономически най-изгодната оферта” и не 
допускащи наличието на дискриминационни 
условия в тръжната документация. 
 

 

 

Мерки за опазване на горите, 
дивеча и рибите 

   Национално сдружение на общините в Република България                                                           

Чаканите промени по мерки 321 и 322 от ПРСР 
 

Проблеми в тръжните документации 
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Община Йенимахале  
партньорски проекти, осъществяване

Йенимахале е един от осемте района
е на площ от  359 km2,  има 64 квартала
В общината работят 2200 служители
развитие и жилищно настаняване човешки
финанси, паркове и градини, здравеопазване
инспекция, спортни центрове и др.
www.yenimahalle.bel.tr 

Заинтересованите общини могат да

 

Оперативната програма „Околна среда
ликува минималните изисквания, на
трябва да отговаря проектната документация
по процедура „Подобряване и развитие
инфраструктурата за питейни и отпадъчни
води в агломерации с над 10 хил. екв
Ако има неизпълнени изисквания, внесените
документи няма да се преглеждат
бъдат върнати на кандидата за
преработка. 
http://ope.moew.government.bg/bg/news/newsdetail/
from/current/id/233 
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Водещ броя: Матилда Бахнева 

 

От 1 юли влязоха в сила новите указания
попълване и подаване на доклади
изпълнение на проекти, финансирани
ОПОС. За да се улесни процеса
докладване, отпада изискването за месечни
справки и се преминава към тримесечни
изключение срокът за подаване на първите
тримесечни справки е 11 юли 2011 г
Образците за докладване могат да
намерени на сайта на ОПОС:  
http://ope.moew.government.bg/bg/news/newsdetail/
from/current/id/237 

Независима община

ДОКУМЕНТИ ЗА ОТЧИТАНЕ  НА ПРОЕКТИ
 

Нови указания и изисквания
Оперативна програма „Околна среда

Управляващият орган на
публикува актуализирана
на Ръководството за бенефи
циенти. 

http://www.opac.government.bg/index.php?option=com_content&view
=article&id=840%3A2011-06-30-11-36-
03&catid=10%3Anewsforoopac&Itemid=16&lang=bg 

ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ПРОЕКТИ
СЕКТОР „ВОДИ” 

 

                                                                                                                             

 

 търси контакти с общини от ЕС за сътрудничество
, осъществяване на взаимни визити, побратимяване

района на Анкара, признати за независими общини
квартала с общо население  625,826 души. 

служители в следните направления: инфраструктурни услуги
настаняване, човешки ресурси и образование, културни и

градини здравеопазване, дирекция на общинската полиция
 

могат да се обръщат за съдействие към НСОРБ: m.tsvetkova@namrb.org

Околна среда” пуб- 
изисквания, на които 

проектната документация 
Подобряване и развитие на 

питейни и отпадъчни 
хил. екв. ж.  

изисквания, внесените 
преглеждат и ще 

кандидата за основна 

w.government.bg/bg/news/newsdetail/

                                                            
Главен редактор: Гинка Чавдарова, Изпълнителен директор на НСОРБ 

 

Започва набирането на проектни
Програмата за трансгранично
между България и бивша югославска
Македония. Предвиденият
възлиза на  5 869 638 евро. 

•  Икономическо развитие
сближаване; 

•  Подобряване качеството
Крайната цел на програмата
цитета на местните и регионални
ботване и изпълнение на съвместни
пустимия граничен регион
нистративно ниво NUTS III) 
и Кюстендил, и за Бивша югославска
Македония (административно
NUTS III) – Североизточен Източ
статистически регион.  
Пълният пакет документи
кандидатстване са достъпни
007.eu/ 
Графикът на информационните
публикуван на същия интернет
Краен срок за проекти: 14 с
За допълнителна информация
чески секретариат (СТС)  
jtsipakyustendil@gmail.com
Application Package_2nd Call.zip
 

 

указания за 
на доклади за 
финансирани по 

процеса по 
изискването за месечни 

към тримесечни. По 
подаване на първите 
юли 2011 г. 

докладване могат да бъдат 

http://ope.moew.government.bg/bg/news/newsdetail/

Независима община от Анкара търси партньори

В подкрепа на трансграничното
сътрудничество

ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ 

изисквания по 
програма Околна среда”  

орган на  ОПАК 
актуализирана версия 

Ръководството за бенефи-

http://www.opac.government.bg/index.php?option=com_content&view

Приключи оценката
предложения по схема
и промотиране на
събития” с бенефициент
агломерационни ареали

Обща стойност: 16562411,41 
Европейския фонд за регионално
лв. съфинансиране от националния
974259,49 лв. собствен принос
http://www.bgregio.eu/News.aspx?ActivePage=1&newsId=662
 

ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ПРОЕКТИ В 
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за сътрудничество, изготвяне на 
яване на градове и др.  
и през 1984 г. Разположен 

инфраструктурни услуги; правни услуги, 
културни и социални дейности, 

общинската полиция, ветеринарни услуги и 

m.tsvetkova@namrb.org 
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набирането на проектни предложения по 
трансгранично сътрудничество 

ивша югославска република 
Предвиденият бюджет за поканата 

евро. Приоритетните оси са:  
развитие и социално 

Подобряване качеството на живот.  
програмата е да повиши капа- 

местните и регионални власти за разра- 
изпълнение на съвместни проекти в до- 
граничен регион: за България (адми- 

 NUTS III) – области Благоевград 
за Бивша югославска република 

административно ниво, еквивалент на 
н, Източен и Югоизточен 

документи и насоките за 
са достъпни на: http://www.ipa-cbc-

информационните кампании ще бъде 
същия интернет адрес. 

септември 2011 г.  
информация: Съвместен техни- 

 Кюстендил: 078/551183, 
jtsipakyustendil@gmail.com 
Application Package_2nd Call.zip 

търси партньори 

подкрепа на трансграничното 
сътрудничество 

оценката на проектните 
предложения по схема „Подкрепа за създаване 

промотиране на иновативни културни 
бенефициент 86 общини от градски 

агломерационни ареали. 
16562411,41 лв. съфинансиране от 
за регионално развитие, 1948518,99 

съфинансиране от националния бюджет и 
собствен принос на общините. 

http://www.bgregio.eu/News.aspx?ActivePage=1&newsId=662 


