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На 19 юли се провежда поредното 
заседание на Комитета по 
наблюдение. Основните теми от 
работата на Комитета са посветени с 
изпълнението на Програмата, както 
и с предстоящите изменения на 
ПРСР. 
След приключване на заседанието 
ще ви информираме допълнително 
за резултатите от него. 
 
 
 
 
По решение на Общото събрание от 
8 юли, НСОРБ призовава общините  
да се присъединят към инициативата 
на Българска национална телевизия 
под името - "Найлонът не е на 
мода". По идея на кмета на община 
Сливница - Георги Георгиев на 29 
юли общините ще се присъединят 
към инициативата, като всяка 
община може сама да избере под 
каква форма да се включи в нея. 
Изпращайте вашите интересни идеи 
и инициативи за включване в Деня 
без торбички на email: 
namrb@namrb.org като в subject 
отбележете ДЕН БЕЗ ТОРБИЧКИ. 

 

ППррееддссттоояящщоо  ззаассееддааннииее  ннаа  
ККооммииттееттаа  ннаа  ннааббллююддееннииее  ннаа  
ППррооггррааммааттаа  ззаа  ррааззввииттииее  ннаа  
ссееллссккииттее  ррааййооннии  

На 7 и 8 юли в Боровец се проведе последното за мандата Общо 
събрание на НСОРБ.  

Делегати от 136 общини взеха участие във форума. В първата част 
на събранието бяха представени отчетите за дейността на УС и КС 
на НСОРБ за четирите години на мандата. Новите приоритети на 
местната власт и на НСОРБ за следващия мандат станаха част от 
Общинското послание, което участниците в Общото събрание 
приемаха на втория ден на форума – 8 юли. 
След приключването на деловата част на ОС започна работа 
Международна конференция “Общините след кризата – 
решения и проблеми” , организирана съвместно от НСОРБ, 
Съвета на Европа и Институт “Отворено общество”. В рамките на 
два дни представители на местните власти от България, 
Македония, Сърбия, Румъния и Турция, както и експерти от СЕ и 
на Отворено общество обсъждаха финансовото състояние на 
местните власти от Европа след кризата, както и механизмите, 
прилагани в отделните държави за намаляване на ефекта от 
финансовите сътресения. Специален акцент беше поставен върху 
състоянието на общините от Балканите и техните добри практики. 
В заключителната сесия с приветствия към кметовете, съветниците 
и експертите от общинската администрация се обърнаха 
министрите Р. Плевнелиев – на регионалното развитие и 
благоустройството, Т. Дончев – на управлението на средствата от 
ЕС, Н. Караджова – на околната среда и водите, както и Л. 
Татарски – председател на ПК по регионална политика и местно 
самоуправление на Народното събрание.  
 

ССъъббииттиияя  

Последното за мандат 2007 – 2011 г. Общо 
събрание на НСОРБ 

В края на церемонията министър Н. Караджова връчи наградите за най-
активни общини – бенефициенти по Оперативна програма “Околна среда – 
2007 – 2013”, като НСОРБ получи наградата за най-активен и 
конструктивен партньор на МОСВ. 

 

Пълна и подробна информация за събитието, както и за изказванията на гостите може да намерите в 

следващия брой на Информационния бюлетин на НСОРБ. 

2299  ююллии  --  ДДЕЕНН  ББЕЕЗЗ  
ННААЙЙЛЛООННООВВИИ  ТТООРРББИИЧЧККИИ  
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Новини за внедряването на софтуера за местните данъци и такси 
Внедряването на софтуера за местните данъци и такси, разработен от „Информационно обслужване” АД - 
това беше основната тема на проведената на 14 юли 2011 г. работна среща със заместник-министъра на 
финансите Владимир Горанов. По данни на фирмата досега има заявен интерес от страна на малко над 
130 общини, като до края на настоящата година продуктът ще бъде внедрен в 50 от тях, а през 2012 г. – в 
70 общини. Стана ясно, че обхватът и темпът на внедряване зависят, както от заявения интерес на 
общините, така и от степента на съдействие на общинските администрации в процеса на мигриране 
на данни от сегашните информационни масиви към новия продукт. Заместник-министър Горанов потвърди 
ангажираността на НАП да поддържа своя продукт до внедряване на този „Информационно 
обслужване” АД. 

 

Среща с ръководството на Министерство на околната среда и водите 
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На 11 юли по искане на Управителния съвет на НСОРБ се проведе среща с ръководството на 
Министерство на околната среда и водите. Основната тема беше приетият от Министерски съвет Проект на 
нов Закон за управление на отпадъците, като целта беше да се уточнят неясните въпроси и потенциалните 
проблеми, заложени в текста на проекта на Закона, внесен в Народното събрание. 
В резултат на дискусията бяха постигнати конкретни договорености за промени в проекта на Закона: 
1. По определянето на целите за разделно събиране, рециклиране и/или оползотворяване (чл. 31) - В 
закона като ангажименти на общините за първи път се въвеждат цели за разделно събиране, рециклиране и 
оползотворяване на битови, биогразградими и строителни отпадъци , както и свързани с тях нови 
отговорности. В същото време в Закона липсва яснота, както относно механизма за постигане на целите, 
така и относно изпълнението на предвидените правомощия на местните власти. ПОСТИГНАТА БЕШЕ 
ДОГОВОРЕНОСТ целите по чл. 31 да бъдат вменени за изпълнение на регионалните сдружения. 
Ангажиментите на отделните общини, участващи в регионалното сдружение да бъдат определяни 
пропорционално на участието им в сдружението.  
2. По задължението на кмета: 
� да осигури “площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в 
т. ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци, отпадъци от черни и цветни метали и други, във всички 
населени места с население по-голямо от 10 000 жители на територията на общината и при 
необходимост в други населени места» (чл. 19, ал.3, т. 11), с което се въвеждат нови общински 
ангажименти без предварително извършена оценка на ресурса, необходим за изпълнението им. Липсва 
и яснота относно бъдещото финансиране на новите дейности, както и за начина, по който ще бъде 
организирана дейността на тези площадки. ПОСТИГНАТА БЕШЕ ДОГОВОРЕНОСТ да бъде разписан 
текст, който да дава възможност за възлагане на дейностите по управлението и експлоатацията на 
площадките на организации по оползотворяване и/или на други лица, притежаващи разрешение или 
регистрационен документ, както и за евентуално допълване на сега съществуващите договори. 
� Да организира изпълнението на задълженията си по чл. 19, ал. 3, т. 6 чрез договор. БЕШЕ 
ПОСТИГНАТА ДОГОВОРЕНОСТ в текста на закона, касаещ минимално необходимото съдържание на 
договора да бъдат включени санкционни клаузи при недостигане на целите за разделно събиране, 
рециклиране и оползотворяване от страна на изпълнителя.  
3. По предвидените в закона механизми за акумулиране на ресурс за закриване и рекултивация, 
както и за обезвреждане на отпадъците (чл. 60 и чл. 64) 
В настоящия проект този ресурс, който е типичен местен приход се централизира в сметка на 
централно ведомство. Освен това този акумулиран ресурс продължава да бъде «замразен», без да има 
възможност да се управлява активно в полза на общините и техните граждани. БЕШЕ ПОСТИГНАТА 
ДОГОВОРЕНОСТ в Закона да бъде предвидено, че тези суми ще постъпват по сметки на съответното 
регионално сдружение по управление на отпадъците, тъй като това са средства, събрани от 
данъкоплатците от съответните общини. Натрупаните средства да се използват след решение на Общото 
събрание на регионалното сдружение при предварително съгласуване със съответната РИОСВ или 
МОСВ.  
4. По договорите за сметосъбиране и сметоизвозване, сключени от общини-членове на регионално 
сдружение. ПОСТИГНАТА БЕШЕ ДОГОВОРЕНОСТ да бъде включен текст в Закона за обществените 
поръчки, който да урежда възможността останалите общини-членове на сдружението (извън 
общината-собственик на депото) да ползват услугата на избрания чрез процедура по ЗОП оператор на 
депото. В настоящия момент тази ситуация е неясна и поражда сериозни затруднения за общините.  
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Моля , изпращайте вашите предложения на ел. 
поща на адрес namrb@namrb.org или на факс  
02 / 943-44-31 в срок до 22.07.2011 г. (петък)    

ППррееддссттоояящщоо  

Обсъждане на проект на Закона за управление 
на отпадъците и проект на ЗИД на Закона за 

бедствията в Народното събрание 

 

На 21 юли в Постоянната комисия по местно 
самоуправление ще бъдат обсъдени на първо 
четене проектите на новия Закон за управление на 
отпадъците и проект на Закон за изменение и 
допълнение на Закона за защита при бедствия. 
Участие в дискусиите ще вземат и 
представители на НСОРБ. 

 Становищата на Сдружението, формирани 
благодарение на множеството и конструктивни 
идеи от общините ще бъдат публикувани на сайта 
на НСОРБ в секцията “Нашата позиция”.  

 

Както НСОРБ вече информира, приет е нов 
Класификатор на длъжностите в 
администрацията. В момента се готви 
новата Наредба за атестиране. Изцяло 
променената нормативна уредба, предполага 
утвърждаването на нова структура на 
общинските администрации и 
преназначаване на основната част от заетите 
в общинската администрация. 
Верни на принципа, че трябва да сме 
максимално полезни на общините, НСОРБ 
ще организира обучение на експертите по 
човешки ресурси през есента на 2011 г. в 
обучителния ни център в с. Гергини. 
Лекторите ще бъдат от екипа на 
Министерски съвет, подготвил проектите за 
нов Класификатор, Наредбите за прилагане 
на Класификатора и за атестирането.  

НСОРБ готов да подпомогне общините 
за работа с новия Класификатор на 

длъжностите 

За Програмата и точните дати ще Ви 
информираме допълнително.  

НСОРБ е в процес на подготовка на примерен 
Правилник за организацията и дейността на 
общинските съвети и взаимодействието им с 
общинската администрация и на примерен 
Устройствен правилник на общинската 
администрация с оглед новия мандат 2011 - 
2015 г. 
В тази връзка ще ви бъдем благодарни, ако 
изпратите конкретни регламенти (членове, 
раздели) от вашите актуални Правилници, които 
през настоящия мандат са били полезни във 
вашата работа и са дали добри резултати. 
Изпратените от вас предложения ще бъдат 
включени като добри практики в структурата на 
бъдещите примерни правилници с цел да се 
насърчи използването им през новия мандат.  

НСОРБ в подкрепа на общините 

Обучение по актуални въпроси относно ЗМДТ и 
ДОПК и събиране на публични вземания и 

налагане на обезпечителни мерки на 

26 - 27.07.2011г. в ЦОМВ – с. Гергини 

 
Поради продължаващия интерес към темата 
„Актуални въпроси относно ЗМДТ и ДОПК и 
събиране на публични вземания и налагане на 
обезпечителни мерки“  НСОРБ организира второ 
обучение. В него могат да се включат 
ръководители и служители от звена „Местни 
приходи”. Обучението е с практическа насоченост 
и запознава общинските органи с актуални въпроси 
относно прилагане на промените в ЗМДТ, в сила от 
01.01.2011 г.; обезпечаването на публични вземания 
по реда на ДОПК; налагането, замяната и отмяната 
на обезпечителни мерки. Ще бъдат разгледани най-
често срещани казуси. Лектори ще бъдат 
компетентни експерти от НАП. 

Обучения 
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Обучението ще се проведе в Центъра за 
обучение на местните власти – с. Гергини, 
община Габрово на 26 - 27.07.2011 г. Заявки 
за участие се приемат до 22 юли 2011г.  
Програмата, покана и заявка за участие ще 
намерите на сайта на НСОРБ. 
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и организации, браншови и секторни 
организации. При подготовката и изпълнението на 
проекти по настоящата процедура всеки кандидат е 
препоръчително да привлече не повече от 4 
партньора, като поне единият задължително е от 
друга държава-член на ЕС.  
Основно изискване към проектите е наличието на 
елемент на ИНОВАТИВНОСТ, като 
аргументацията на иновативните елементи и 
подходи ще бъде обект на оценка на етап 
административно съответствие и допустимост на 
проектното предложение.  
Минималният размер на безвъзмездната финансова 
помощ е 50 000 лева, а максималният е 200 000 
лева. По ОПРЧР не се изисква съ-финансиране.                                         

Краен срок за кандидатстване – 30.09.2011. 
Пълният пакет от документи и насоките за 
кандидатстване могат да бъдат намерени на 
следния адрес 
http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5096 

МТСП обяви процедура за за подбор на проекти 
BG051PO001-7.0.01 „ Без граници – Компонент 1, 
приоритетна ос 7 „Транснационално и 
междурегионално сътрудничество». Основните 
сфери на дейност, които ще бъдат са насочени към 
проекти за транснационално (между две или 
повече страни-членки на ЕС) и междурегионално 
(между отделни региони в страните-членки) 
сътрудничество, съдържащи дейности, които водят 
до постигане на резултати в следните области - 
борба с дискриминацията и интеграция на 
ромите, услуги за малкия бизнес, адаптация на 
работниците и служителите към променящите се 
условия на работното място и използването на 
нови технологии в малките и средни 
предприятия, подкрепа за човешките ресурси в 
МСП с фокус към слабо квалифицираните 
работници, укрепване на социалната икономика, 
професионално включване, социално включване, 
учене през целия живот, използване на 
информационни технологии, търсене на работа, 
равни възможности, равенство на половете, 
съчетаване на семейния и професионалния 
живот. Допустими кандидати по програмата са 
социално-икономически партньори, 
неправителствени организации, общини, 
образователни, обучителни и научни институции 

Процедура „Без граници – компонент 1” 

Изискванията за идентифицирането на интегрирани 
проекти за осигуряване на социални жилища за 
маргинализираните групи, както и формуляр на 
интегриран проект могат да бъдат изтеглени от 
www.eufunds.bg/document/1212 
Крайният срок за подаване на сканиран и подписан 
формуляр по електронната поща на адрес 
minister.eufunds@government.bg е 14 юли 2011 г. 

 

 

Насоките и пакета от документи за 
кандидатстване - на интернет-страницата на 
АСП: www.asp.government.bg. Краен срок: 1 август 
2011 г., 15.00 часа 

ННооввииннии  оотт  ООппееррааттииввннииттее  ппррооггррааммии  

Агенцията за социално подпомагане обяви 
процедура за подбор на проекти „Нови 
възможности" по Приоритетна ос „Социално 
включване и насърчаване на социалната икономика", 
основна област на интервенция „Подкрепа на 
социалната икономика". Целта е подкрепа на 
общините за осигуряване на заетост и активност 
на лица от рискови групи. Общият предвиден 
размер на безвъзмездната финансова помощ е 30 
млн. лв. Подкрепа ще получат проекти за следните 
типове социални предприятия: обществени 
перални, за обществено хранене, за озеленяване и 
благоустройство, за извършване на технически 
дейности в подкрепа на общинската 
администрация и за традиционни занаяти. 
Максималната продължителност на един проект е 18 
месеца. 
 

Процедура “Нови възможности”  
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Набиране на проектни идеи за 
създаване на пилотен модел за 
осигуряване на съвременни 

социални жилища 

за трайно и устойчиво решаване на проблемите, 
свързани с интеграцията на хората в 
неравностойно и уязвимо положение на 
територията на общини в обхвата на градските 
агломерационни ареали. Избраните пилотни общини 
ще бъдат определени като конкретни бенефициенти 
по схема „Подкрепа за осигуряване на 
съвременни социални жилища за настаняване на 
уязвими, малцинствени и социално слаби групи 
от населението и други групи в неравностойно 
положение" . Избираеми са 86 общини от 
градските агломерации съгласно Приложение 3 
на ОПРР. 
Бюджетът на схемата възлиза на 15,6 млн. лв. 
Поради ограничения финансов ресурс ще бъде 
направен подбор на интегрирани проекти за 
осигуряване на съвременни социални жилища за 
маргинализирани групи на базата на одобрени 
критерии. Кандидатите следва да 
опишат накратко основната идея на проектното 
предложение и съответствието й с целите на 
предстоящата схема във формуляр на интегриран 
проект за осигуряване на съвременни социални 
жилища за маргинализирани групи. 
 



           

                  ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН                                                                                                                                             21/2011  

  

отправят втора покана за набиране на проектни 
предложения за насърчаване на 
трансграничното сътрудничество между двете 
партниращи държави с финансовата подкрепа 
на Програмата за трансгранично сътрудничество 
между България и Бивша югославска република 
Македония, съфинансирана от Инструмента за 
предприсъединителна помощ. Предвиденият 
бюджет за настоящата покана за предложения 
възлиза на 5 869 638 евро. 
Проектните предложения трябва да попадат в 
една от двете приоритетни оси:  
1. Икономическо развитие и социално 
сближаване 
2. Подобряване качеството на живот 
Крайната цел на програмата е да повиши 
капацитетът на местните и регионалните власти в 
разработването и изпълнението на съвместни 
проекти в допустимия граничен регион, който е 
определен от програмата както следва: за България 
(административно ниво NUTS III) - области 
Благоевград и Кюстендил и за Бивша югославска 
република Македония (административно ниво 
еквивалент на NUTS III) - Североизточния, 
Източния и Югоизточния статистически 
регион.    
 
Пълният пакет от документи, включително и 
Насоките за кандидатстване, се намират на и 
могат да бъдат свалени от следните интернет-
страници http://www.ipa-cbc-007.eu/; 
http://www.mrrb.government.bg/; 
http://www.eufunds.bg/ и http://www.mls.gov.mk/ 

Крайният срок за набиране на проектните 
предложения е 16.00 часа местно време на 14 
септември 2011 г. на адреса, посочен в насоките за 
кандидатстване. Контакти за допълнителна 
информация: Съвместен технически секретариат 
(СТС) Кюстендил: +359 78 55 11 83, 
jtsipakyustendil@gmail.com     
 

   Формулярите за кандидатстване се подават на 
английски, френски и немски език. Подробна 
информация за конкурса и условията за участие 
можете да намерите на следния интернет сайт 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/aw
ard/index_en.htm. Крайният срок за подаване на 
документи за участие е 20 септември 2011 г.  
 

Конкурсът е предназначен за градове с население 
над 50 хил. жители, в които са реализирани или се 
предприемат интересни решения за достъпност на 
градската среда. Могат да участват и комбинирано 
един или повече градове от една община или 
област, чието общо население е над 50 хил. 
жители.  

Наградата на града-победител ще бъде връчена на 
специална церемония в Брюксел на 1 - 2 декември 
2011 г. 

ММРРРРББ,,  ББъъллггаарриияя,,  ((УУОО))  вв  
ссъъттррууддннииччеессттввоо  сс  ММииннииссттееррссттввооттоо  
ннаа  ммеессттннооттоо  ссааммооууппррааввллееннииее  ннаа  

ММааккееддоонниияя  ((ННааццииооннааллеенн  
ппааррттнниирраащщ  ооррггаанн))  

Европейската комисия учредява награда за 
достъпен град чрез конкурс, който дава 
възможност на общините “да поставят” на картата 
на Европа своя град и да представят достъпността 
на неговата среда, която има важно значение както 
в социален, така и в чисто икономически план за 
възрастните, за хората с увреждания и за 
цялостното развитие на града 
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От 10 до 16 октомври в 
общините, градовете и 
столиците на 47-те 
държави-членки на 
Съвета на Европа се 
провежда поредното 
издание на Европейската 
седмица на местната 
демокрация 2011.  
 Инициативата е на Конгреса на местните и 

регионалните власти на СЕ. Водещата тема тази 
година са “Човешките права на местно ниво. 
Как е във вашата община?”  Целта на 
инициативата тази година е повишаване на 
културата по спазване на човешките права на 
местно ниво за постигане на сближаване между 
градовете и за преодоляване на нетолерантността и 
социалното изключване. 
 

Европейска седмица на местната 
демокрация - 2011 

ППррееддссттоояящщии  ееввррооппееййссккии  ссъъббииттиияя  

ЕЕввррооппееййссккаа  ннааггррааддаа  ззаа  
ддооссттъъппеенн  ггрраадд  22001122  

ЕЕввррооппееййссккии  ккооннггрреесс  ннаа  ППооббррааттииммееннииттее  
ггррааддооввее  

Съвета на Европейските 
Общини и Региони и 
Асоциацията на Полските 
Градове организират 
Европейски Конгрес на 
Побратимените градове.  

Събитието ще се проведе в гр. Рибник, Полша в 
периода 29.09  - 01.10.2011 г. Таксата за български 
участници, желаещи да присъстват на събитието – 
100 евро + разходи за хотел и път. 

Краен срок за регистрация – 16.09.2011г. 
Информация за събитието на следната 
интернет страница – www.rybnik2011.eu 
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 За повече информация - интернет страницата 
на проекта http://www.ispeed.eu  

ННССООРРББ  ссее  ввккллююччии  вв  ппррооеекктт  ззаа  ддооббррии  
ппррааккттииккии  ззаа  ппооддккррееппаа  ннаа  ттууррииззммаа  ннаа  ммеессттнноо  
ннииввоо 
Националното сдружение на общините в 
Република България беше одобрено за партньор в 
проект “I-SPEED - Information Society Policies for 
Sustainable European Economic Development” 
(Политики за информационно общество за 
устойчиво европейско икономическо развитие), 
изпълняван по програма INTERREG IVC. Целта на 
проекта е да се подобри ефективността на 
местните и регионалните политики, свързани с 
информационното общество и с развитието на 
туризма. Очаква се проектът да допринесе за 
подобряване на регионалните и местните 
политики за развитие на публични услуги, 
базирани на информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ) за 
увеличаване на производителността и 
конкурентоспособността на бизнеса и 
предприемачите в сферата на туризма. По време 
на изпълнението на проекта всеки партньор ще 
идентифицира поне две добри практики в 
ефективното използване ИКТ базирани услуги 
за насърчаване на конкурентоспособността и 
устойчивото развитие на туризма, които ще 
предложи за разпространяване в партньорските 
страни. В края на изпълнението на проекта се 
предвижда да бъдат издадени: ръководство за 
добри практики, доклад за прехвърляне на 
добри практики и доклад с политически 
препоръки.  

ДДннии  ннаа  ооттввооррееннииттее  ввррааттии  ззаа  ггррааддооввееттее  ии  
ррееггииооннииттее  22001111  --  ррееггииссттрраацциияяттаа  ооттввооррееннаа..  

 Тазгодишното девето издание на най-голямото 
ежегодно събитие, посветено на градовете и регионите в 
Брюксел, организирано от Комитета на регионите, ще се 
проведе от 10 до 13 октомври. Регистрацията за близо 
100-те работни срещи и дебати организирани от 
участниците върви с пълна сила. От 6 юни до 28 
септември желаещите да посетят събитията, 
организирани в рамките на дните могат да се 
регистрират по електронен път на следния адрес: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2011/regi
stration.cfm?nmenu=500 
За първи път в най-големия форум на регионите в 
Брюксел ще участва и Националното сдружение на 
общините, което заедно с партньори от Италия, 
Франция, Белгия, Полша, Румъния и Испания 
организират дебат на тема „Отключване на 
ефективността и иновациите на местно ниво” . Само 
10 дни след началото на регистрацията за участие в този 
дебат са се регистрирали над 60 души.  
 

На 22 септември в Страсбург се организира 
среща на високо ниво на кметове по въпросите 
на ромите. Организатор на проявата е Конгресът на 
местните и регионалните власти на Съвета на 
Европа в сътрудничество със специалния 
представител на генералния секретар на Съвета на 
Европа по ромските въпроси. Форумът ще фокусира 
вниманието на участниците върху отношенията 
между местните и регионалните общности и 
ромските групи, като акцентът е определяне на 
конкретни инициативи и иновативни решения за 
справяне с възникналите проблеми. 
Дългосрочната цел е изграждане на 
паневропейска мрежа с участието на различни 
заинтересовани страни, осигуряващи информация 
и канализиране на големия брой местни и 
регионални инициативи.  
 

ФФоорруумм  ннаа  ккммееттооввее  ппоо  ввъъппррооссииттее  ннаа  ррооммииттее  

 Приблизителните разходи са: нощувка в единична стая - 
120 евро, самолетен билет - 650 евро. Желаещите да 
участват могат да изпратят в срок до 10 август 2011 г. е-
мейл в НСОРБ на адрес d.kaneva@namrb.org 

На електронната страница на Open Days можете да 
намерите кратко описание на всички събития, както и 
ключовите говорители, които ще представят капацитета 
на своите региони да работят за стабилност и растеж в 
Европа. 
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Асоциацията на общините на 
Косово (AKM) в сътрудничество с 
Министерството на местното 
самоуправление и местната 
администрация организираха 
среща с кметовете на всички  

общини на Косово с цел обсъждане и 
хармонизиране на позициите по предстоящата 
промяна на Закона за местното 
самоуправление. Инициативата за промяна на 
Закона е на Асоциацията на общините, като целта 
е промените да доведат до по-адекватна и гъвкава 
рамка на местното самоуправление от една страна 
и защита интересите на общините и гражданите от 
друга страна.  
 

ППррооееккттии  ннаа  ННССООРРББ  

ННооввииннии  оотт  ппааррттннььооррииттее  ннии  оотт  ЮЮггооииззттооччннаа  
ЕЕввррооппаа  ((ННААЛЛААСС))  

Коце Трайковски, кмет на община Скопие 
беше преизбран за президент на 
Македонската асоциация на общините 
(ZELS). За негови заместници са избрани 
кметовете на общините Чаир – Измет кметовете на общините Чаир – Измет Мексити и на 

община Куманово – Зоран Дамяновски.   
 


