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2 юни 
Ден на Ботев и на загиналите за 
свободата и независимостта на 

България 
Този ден се отбелязва за пръв път през 
1884 година във Враца и Пловдив. По 
традиция на този ден се организира 
всенародно поклонение на връх Окол- 
чица във Врачанския балкан – лобното 
място на великия поет и революци- 
онер. Точно в 12 часа в цялата страна 
със сирени и едноминутно мълчание 
отдаваме почит към паметта на заги- 
налите за свободата и независимостта 
на страната ни. 

 

3 юни  

Петдесетница 
Ден на Света Троица  

или Духовден е голям 

християнски празник. 

Той прославя явяване- 

то на Светия дух вър- 

ху апостолите на 50-я 

ден след Възкресение. 

Смята се, че това е 

рожденият момент на  

християнската църква.  

Понеделник след Петдесетница е праз- 

никът на Свети Дух. Двата празника 

са последни от Великденския цикъл. 

 

5 юни 

Световен ден на околната среда 
 
 
 
 
Празникът се явява един от основните 
начини за привличане на световното 
внимание към проблемите на околната 
среда. Той фокусира политическото 
внимание и провокира действия, насо- 
чени към опазването на околната 
среда. Темата тази година е зелена 
икономика. http://www.unep.org/wed/ 

 

   КККааалллеееннндддаааррр  
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Общественият ред и сигурност в общините – 

във фокуса на местните власти и МВР  

На 29 май в Пазарджик беше проведен Национален форум по 

въпросите на обществения ред и сигурността в общините. 

Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан 

Цветанов и председателят на УС на НСОРБ Тодор Попов 

подписаха Програма за взаимодействие между МВР и НСОРБ за 

периода 2012-2013 г. Представители на местните власти 

презентираха свои водещи практики по опазването на общест- 

вения ред в общините.  

Подробна информация за форума и представяне на програмата 

ще намерите в следващия брой на Информационния бюлетин на 

НСОРБ.  

 

НСОРБ се обръща с молба към 
общините 

разработили и приели програми  за 
насърчаване използването на енергия- 
та от възобновяеми източници и 
биогорива (съг. чл. 10(1) от Закона за 
енергията от възобновяеми източни- 
ци)  да изпратят програмите си до 
НСОРБ на ел. поща namrb@namrb.org 
 

 

 

НСОРБ благодари на своите членове за проявената междуоб- 

щинска солидарност и оказаната помощ на община Перник. 

Общините Гоце Делчев, Кюстендил, Мездра, Монтана и Петрич 

успяха да реагират веднага и в почивните дни организираха екипи 

от експерти, които да подпомогнат оценката на щетите в община 

Перник след земетресението.  

На 19 юни в Бургас ще се проведе заседание на Управителния 

съвет на НСОРБ. 

Основните теми за разискване: 

1. Анализ за изпълнението на общинските бюджети за 2011 г.;  

2. Анализ на изпълнението на общинските европроекти; 

3. Предложения за промени в ЗМДТ;  

4. Изводи и предложения от първите заседания на постоянните 

комисии на НСОРБ;  

5. Позиция по проекти на нормативни актове; 

6. Тематична насоченост и програми за предстоящи форуми на 

НСОРБ: 

���� Ден на диалога между законодателна и местна власт 

(24 септември)  

���� Годишна среща на местните власти (14-16 октомври)  

7. Критерии за присъждане на ежегодните награди на НСОРБ;  

8. Определяне състава на делегация на НСОРБ за участие в 

Общото събрание на СЕОР; 

9. Актуални въпроси и резултати от важни срещи на 

представители на НСОРБ; 

10.  Проблеми и перспективи пред електронното управление в 

общините (с участието на Валери Борисов – зам.-министър на 

Министерство на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията).  
 

Общините – подкрепящи и солидарни в нужда 

Предстоящо редовно заседание на УС на НСОРБ 
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Местни инициативни рибарски 

групи получиха над 2 милиона 

лева 
 

Три местни инициативни рибарски 

групи получиха средства по подмярка 

4.1.А „Финансова подкрепа за прила- 

гане на местните стратегии за развитие 

и покриване на текущите разходи на 

рибарските групи”. МИРГ „Български 

Черноморски сговор – Бяла–Долни 

Чифлик – Аврен” получи 704 098 лв. 

Помощта за МИРГ „Приморско – 

Созопол – Царево” възлиза на 702 113 

лв., а за МИРГ „Поморие – Несебър” – 

на 625 846 лв. 

Разплащателната агенция подкрепи и 

четвърта МИРГ „Главиница – Тутракан 

– Сливо поле” със субсидия от 14 900 

лв. Средствата ще се използват за 

разработване на стратегията за развитие 

на община Тутракан, която е водещ 

партньор. Ще се финансират информа-

ционни семинари, кампании и запозна- 

ване на местното население с цялостния 

процес на създаване на групата, 

разработването и прилагането на 

стратегията за развитие. 

Мярка 4.1 се финансира от Европей- 

ския фонд за рибарство и държавния 

бюджет в съотношение 75:25. Помощта 

за текущи разходи покрива до 100% от 

одобрените и реално извършени 

разходи, но не надхвърля 10% от бюд- 

жета на местната стратегия за развитие. 

На 23 май в София се състоя деветото заседание на Комитета по 

наблюдение на Оперативна програма за развитие на сектор 

„Рибарство” (ОПРСР). Обсъдени бяха изменението на бюджета 

на програмата и отписването на неусвоените средства. Участни- 

ците анализираха напредъка и действията за подобряване на из- 

пълнението на мерките и избягване на нова загуба на средства. 

Одобрени са 101 проекта на обща стойност 49 млн. евро. От 

тях 6 проекта за 21 млн. евро са за изпълнение на стратегии за 

развитие на местни инициативни рибарски групи (МИРГ) с 

участието на общините.  

Поради неусвояване са отписани 4 млн. евро, а 7.8 млн. евро са 

прехвърлени към гаранционна схема. Договорирани са 42 на 

сто от бюджета на програмата и са платени 6 на сто.  

Според Управляващия орган, незадоволителният напредък в 

изпълнението на програмата се дължи на слабия интерес на по- 

тенциалните бенефициенти – резултат на влошената конюн- 

ктура в производствения сектор и грешките в наредбите по 

основните мерки, довели до блокиране на договорирането и 

разплащанията по програмата.  

За преодоляване на проблемите Управляващият орган е 

предприел следните стъпки: 

•  Насочване към мерки, по които има ефективен интерес  
и подготвени проекти: „Прилагане на местни стратегии за 

развитие на рибарски групи” (в тях участват общините и мест- 

ните стратегии включват широк кръг от дейности, в т.ч. разви- 

тие на туризма и свързани с него благоустройствени дейности) 

и „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски 

пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодко- 

стоянки” (с бенефициенти държавни предприятия и общини, 

стопанисващи пристанищна инфраструктура); 

Сключени са договорите с всички 6 допустими МИРГ, за да започне изпълнението на одобрените стра- 

тегии в най-кратки срокове, в т.ч. набиране на проекти и договориране (по регламент до края на 2013 г.) 

Предложението на представителите на НСОРБ за допълнително разширяване на териториалния обхват 

на МИРГ по протежението на р. Дунав за момента не среща подкрепа. Представителите на ЕК считат, 

че няма технологично време за изпълнение на нови местни стратегии, а някои браншови организации са 

на мнение, че местните стратегии пренасочват към дейности, частично или непряко свързани със 

сектора. Разширението на териториалния обхват се отлага за следващия програмен период. 

- Цялостна преработка на Наредба 29/19.11.2010 г. по мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и мо- 

дернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки”.  

След допитване до общините – потенциални бенефициенти, НСОРБ предложи изменения в наредбата по 

отношение на: 
•  коригиране на критериите за допустимост на бенефициентите; 
•  актуализиране на реда за изпълнение на проектите и контрол върху обществените поръчки; 
•  улесняване на процедурите за заявяване на авансови плащания и увеличаване на броя на междинните 

плащания по проектите; 
•  увеличаване на максималната стойност на проектите.  
Авансовите плащания ще се заявяват чрез запис на заповед. Водят се преговори с Министерството на 

финансите за покриване със средства от държавния бюджет на разходите на общините за ДДС.  

- Постоянно осигуряване на техническа помощ за бенефициентите, особено на МИРГ и на 

участващите в тях общини, от Управляващия орган и Разплащателната агенция за минимизиране на 

непризнатите разходи и на финансовите корекции, и реализиране на по-висок процент плащания. 

- Подобряване на системата за вътрешен контрол на Управляващия орган и спазване на сроковете.  
 

 

Изпълнението на проекти в сектор „Рибарство” 
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 Форуми 

Информацията е  полезна  за общините, които ще 

кандидатстват по наскоро обявените приеми на про- 

екти по мерки 322 и 313, за които ви информирахме в 

предишния брой. 

Една от най-честите грешки на бенефициентите, които се 

явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и ал. 4 от 

ЗОП, е сключването на анекс към договора с избрания 

след проведена тръжна процедура изпълнител в разрез с 

изискванията на чл. 43 от ЗОП, което е причина 

впоследствие същият да не бъде съгласуван от ДФ 

„Земеделие“ - РА. 

Друга съществена грешка, която води до редуциране на 

финансовата помощ е промяна по време на строител- 

ството, за която бенефициентите не са уведомили ДФЗ  и 

не са получили одобрение за извършването им.  

Другите грешки: 

•  Заявленията за подпомагане съдържат непълна техни- 

ческа документация; 

•  Таблицата за допустимите инвестиции към заявле- 

нието за подпомагане е непълна и/или некоректно по- 

пълнена и/или не отразява стойностите по приложе- 

ните количествено-стойностни сметки.  

•  Често исканото междинното плащане не отговаря на 

изискванията по наредба (обособен етап). 

•  Приложените технически спецификации не отговарят 

на изискванията по ЗОП – съдържат марки и модели. 

•  Консултантските разходи се заявяват общо и не може 

да се определят сумите по отделните дейности. 

•  Не се заявят допустимите по наредбата за  непредви- 

дени разходи за СМР, което то води до проблеми в 

хода  на изпълнението на проектните инвестиции. 

•  Приложените към заявленията за подпомагане  актове 

за собственост често не са вписани в службата по 

вписванията към съответния районен съд. 

•  Има разминаване между информацията, предоставена 

на хартиен и електронен носител (количествените 

сметки; количествено-стойностните сметки и др.). 

•  Приложените количествени сметки често нямат 

подпис от правоимащото лице и печат. 

Източник: www.prsr.bg/fqa 
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ПППрррееедддссстттооояяящщщооо    

•  7 – 9 юни, ваканционно селище 

„Елените” 
Дългият път към големите промени 

XV Национална среща на финансистите 
от общините 

В рамките на срещата ще се проведе обща 

дискусия за необходимите промени в мест- 

ните финанси до края на общинския мандат. 

В отделни модули ще се дискутират тенден- 

циите за 2012 г. и проблемите по бюджет 

2013 за местните и делегираните дейности.  

Ще бъдат включени паралелни сесии за 

групите на финансистите, данъчните 

експерти, счетоводителите и одиторите.  

За трета поредна година ще бъде връчена 

наградата „Общински финансист новатор”. 

 

•  11 – 15 юни 
Седма среща на побратимените градове 

от България и Руската федерация 

В програмата се предвижда общо пленарно 

заседание в Шумен и работни срещи в поб- 

ратимените общини. 

Ще бъде направен преглед на развитието на 

двустранните отношения на национално 

ниво и между местните власти, постигна- 

тите успехи и проблеми, изпълнението на 

ангажиментите от заключителната деклара- 

ция, приета на предходната среща. 

Заявки за участие се правят до 7 юни на: 

s.videnova@namrb.org / d.kaneva@namrb.org  

Условията може да видите на страницата на 

НСОРБ. 

 

•  28 – 29 юни, Велико Търново 

Национална среща на експертите по 

устройствено планиране от общините 

 

Срещата се организира от НСОРБ и търгов- 

ското дружество „НСОРБ-Актив”. Поканени 

са главните архитекти и общинските 

експерти, ангажирани с темата, зам.-кметове 

и общински съветници. 

Акцентите в програмата: 

•   Плановата осигуреност на общините – ин-  

струмент за ефективно усвояване на 

еврофондовете; 

•  Опазване и социализация на архитектур- 

ното и културно-историческо наследство; 

•  Качествени жилища в качествена селищна 

среда; 

•  Интегрирани планове за градско развитие. 

НСОРБ благодари на община В. Търново за  

съдействието. Очаквайте допълнителна 

информация на сайта на Сдружението. 

 

Резултати от оценка на административното 
съответствие 

Публикувани са резултати от оценката на админис- 

тративното съответствие и допустимост та по схема 

BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на 

регионалния туристически продукт и маркетинг на 

дестинациите”. 

Можете да ги откриете на страницата на ОП „Регионално 

развитие”: http://bgregio.eu/dogovaryane/otseneni-proekti.aspx 

 

Най-честите грешки на общините с 

проекти по ПРСР 
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От 16 до 18 юни пред НДК в София ще се проведе 

специализирано изложение „Европа за нас", което 

ще събере заедно всички Оперативни програми в 

България.  

Инициативата се провежда за втора поредна година 

под патронажа на министъра по управление на 

средства от Европейския съюз Томислав Дончев. 

Организатор на събитието е Българският икономи- 

чески форум, а съорганизатори са Представител- 

ството на Европейската комисия в България и 

Столична община.  

Информационни щандове вече са организирали 

всички Оперативни програми, Програмата за разви- 

тие на селските райони и Програмите за транс- 

гранично сътрудничество. В изложението ще вземат 

участие и Столична община, общините Мездра, 

Варна, Монтана и Враца, Асоциацията на индус- 
триалния капитал в България, Търговско-промиш- 

лена палата – Враца. 

На 18 юни е предвиден дискусионен форум „Нау- 

чени уроци от настоящия програмен период”. В 

него на въпросите на присъстващите ще отговарят 

представители на всички програми.  

В изложението могат да се включат с информацио- 

нен щанд всички, които имат отношение към подго- 

товката, управлението и изпълнението на европей- 

ски проекти. Организаторите канят консултанти, 

бенефициенти, финансови институции и общини да 

се възползват от възможността да представят своя 

опит и проекти. 

Краен срок за заявка на щанд – 6 юни. 

За повече информация и наемане на изложбена 

площ: тел. 02/951 52 59, 951 68 10 или 

info@biforum.org  

 

Покана за участие  

Обучение на бенефициенти по ОПАК 
 

На 6 юни в София Управляващият орган на ОП 

„Административен капацитет” организира обуче- 

ние за  новите одобрени бенефициенти с вече склю- 

чени договори за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ. 

Целта е те да бъдат подготвени за правилно управ- 

ление на проектите, включително и с финансовото 

им отчитане. Експертите ще бъдат запознати със 

задълженията си при изпълнението на дейностите, 

включително за деклариране на нередности, както и 

с процеса на мониторинг и финансов контрол от 

Управляващия орган.  

По този начин се намалява рискът от неправилно 

изпълнение не проектите и налагането впослед- 

ствие на финансови корекции. 

Екипите на двайсет и шест проекта по ОПАК ще 

преминат това обучение като някои от бенефициен- 

тите  управляват повече от един проект. Общините-

бенефициенти са: Варна, Бургас, Смолян, Аксаково, 

Троян, Тетевен, Аврен, Казанлък, Батак, Мадан, 

Първомай, Две могили, Симитли и Бобошево. 
 

 

Община Трявна организира от 7 до 10 юни 

традиционните „Славейкови празници”. Те се 

провеждат под патронажа на Президента на 

България, със съдействието на Министерство на 

финансите и министерство на културата.  

Ще бъдат връчени наградите от Националния 

конкурс на името на Петко и Пенчо Савейкови за 

непубликувано лирично стихотворение на тема 

„Не пей ми се”. 

В празничната програма са включени концерти, 

изложби, две театрални постановки – на ДМТ „К. 

Кисимов” във В. Търново  на театрален колектив 

от НЧ Пенчо Славейков 1871”. Предвидена е 

научна конференция „Двата крака на един народ 

са училищата и вестниците П. Р. Славейков”. 

 

Трявна тачи паметта на 

големите поети 

Театрална постановка от програмата през миналата година 

Снимка: община Трявна 

На 21 май пред НДК беше открита фотоизложба 

под надслов "С нас те направиха първата крачка и 

успяха". Тя представя личните истории на двадесет 

души, участвали в проекти по програмата. Излож- 

бата продължава във всички областни градове до 

месец юли. Тя ще бъде съпътствана от Дни на 

отворените врати.  

Информация за проявата и срещите с бенефициен- 

тите може да намерите на създадената страница в 

сайта на оперативната програма:  

http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5782 

 

Програма „Развитие на човешките ресурси” 

Пътуваща фотоизложба и Дни на 
отворени врати 

 

 

 

 


