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През юни празнуват общините: 
Враца, Шабла, Казанлък, Минерал- 

ни бани, Трявна, Искър, Кайнарджа, 

Калояново, Монтана, Опан, Рила, 

Стамболийски, Царево, Ябланица, 

Ямбол, Елин Пелин, Хисар, Попово, 

Челопеч, Ковачевци, Брезник, Го- 

деч, Белоградчик, Етрополе, Ляско- 

вец, Павликени, Своге и Добричка,  

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 

 

10 юни 

Неделя на всички светии 

Православната църква чества в 

първата неделя след Петдесетни- 

ца всички светии, които със си- 

лата на Светия Дух вършели и 

вършат чудеса и разпространяват 

Евангелието на спасението. Вто- 

рата неделя след Петдесетница е 

денят на българските светии. 

Католическата църква чества 

своите светци на 1 ноември. 

 

12 юни 

Международен ден за 

премахване на детския труд 
 

17 юни 
Световен ден за борба срещу 
опустиняването и сушата  

 

20 юни  

Международен ден на 

бежанците  
 

   КККааалллеееннндддаааррр  

   Национално сдружение на общините в Република България                                                                   

С решение от 6 юни Правителството предлага на Народното събрание да оттегли направената през 1995 г. от 

България декларация по чл. 7, §2 от Европейската харта за местно самоуправление. 

Тя се отнася до статута на избраните местни представители, който „трябва да дава възможност за подходя- 

ща финансова компенсация за разходите, направени във връзка с упражняване на правомощията, както и при 

необходимост, финансова компенсация за пропуснатите ползи или възнаграждение за свършена работа и 

съответно социално осигуряване”. 

Тъй като въпросът за подходящата финансова компенсация на избраните местни представители вече е уре- 

ден от Закона за местното самоуправление и местната администрация както по отношение на възнаг- 

раждението на кмета, така и по отношение на възнаграждението на общинските съветници, страната ни от- 

тегля резервите си и занапред се счита обвързана с всички разпоредби на Хартата. 
 

Започна Петнадесетата среща на финансистите  

от общините 
 

Почти два часа вицепремиерът и министър на финансите Симеон 

Дянков дискутира с 410 участници от 140 общини в Националната 

среща на финансистите от общините горещи теми по развитието на 

местните финанси. Дебатът беше насочен главно към намирането на 

решение на текущи проблеми и дългосрочната визия за реформи- 

ране на общинските финанси.  

Кои са откроените краткосрочни въпроси: 
•  По-справедливо разпределение на тежестите от финансовите 

корекции по европейските проекти между бенефициентите-
общини, управляващите органи и държавата; 

•  Вдигане на лимита за общинските кредити; 
•  Механизмът за блокиране на общинските сметки; 
•  Подобряване на методиките за определяне на изравнителната 

субсидия и трансферите за снегопочистване и много други. 
Обсъдените дългосрочни реформи на местните финанси: 
•  Разширяване на приходната база на общините чрез нови видове 

местни данъци; 
•  Увеличаване на инвестиционния капацитет на общините; 
•  По-координиран модел на управление на средствата от ЕС; 
•  Намерението на Министерство на финансите за въвеждане на 

финансов рейтинг на общините.  
Договорено бе още през следващата седмица НСОРБ да представи 

на МФ изводите от анализите на изпълнението на общинските бюд- 

жети през 2011 г. и на общинските европроекти от началото на 

програмния период. 

МФ ще предостави на НСОРБ методологията за определяне на фи- 

нансов рейтинг на общините за съгласуване, качествено подобря- 

ване и диференциране според мащаба на общините.  

Общините получиха принципната подкрепа на МФ за обосновано 

увеличаване на държавните трансфери през 2013 г. за общински пъ- 

тища, снегопочистване и за изравнителна субсидия. 

Договорена беше и взаимна подкрепа и взаимодействие за подобря- 

ване на финансовото управление на общинските бюджети.  

Днес форумът продължава с пленарна сесия и тематични сесии за 

финансисти, данъчни, счетоводители и одитори. За 9 юни е 

планиран дебатът за бюджет 2013. 

България – обвързана с всички разпоредби на Европейската харта за 

местно самоуправление 
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През 2004 г. 14 страни решават да се обединят и да 

подкрепят идеята за създаване на пазар за метана. 

Три години по-късно Министерството на околната 

среда и водите става партньор на инициативата. На 

1 октомври 2010 г. тридесет и седем правителства и 

Европейската комисия, плюс Азиатската банка за 

развитие и Американската банка за развитие старти- 

рат Глобалната инициатива за метана(ГИМ), за да 

насърчат международните действия за борба с изме- 

нението на климата, за разработване на чиста енер- 

гия и стимулиране на по-силни икономики.  

В рамките на тази инициатива през миналата година 

МОСВ започна проучване на количеството метан, 

отделян в депата в България. Получената информа- 

ция ще бъде подробно анализирана и на тази основа 

съвместно с експерти от Агенцията за опазване на 

околната среда на САЩ ще бъде разработен Нацио- 

нален план за управление на метана от депата за би- 

тови отпадъци и методология за оценка, която да 

подпомогне собствениците и операторите на депата. 

МОСВ призовава общините с население над 200 хил. 

жители и регионалните сдружения на общините за 

управление па отпадъците да реализират проекти за 

изграждане на инсталации за оползотворяване на 

метана. Общините – собственици на действащи депа, 

е необходимо да се информират за техническите 

аспекти при осъществяването на подобни проекти, 

тъй като те са във фокуса на политиката по управ- 

ление на отпадъците и законодателството за изпол- 

зването на възобновяемите източници на енергия.  

Анализът за последните няколко години сочи, че 

депата за битови отпадъци са най-големият източ-

ник на метан. Редица европейски страни имат зна- 

чителен опит при реализирането на проекти за из 

граждане па инсталации за улавянето на метана и 

преобразуването му в енергия. 

МОСВ принципно подкрепя общините в изпълне- 

нието на такива проекти и при необходимост 

ще съдейства за тяхното административно 

обезпечаване в рамките на законодателството 

по опазване на околната среда. 

Биогазовите инсталации ще позволят страната ни да 

стане по-независима в енергийно отношение и да 

успее да спази споразуменията за увеличаване 

процента на ползване на енергия от възобновяеми 

източници и намаляване на емисиите от въглероден 

диоксид. Така общините ще решат и много пробле- 

ми с третирането на битовите отпадъци и пречист- 

ването на отпадните води, като едновременно ще 

открият нови работни места и ще снабдят с ток, 

топлина и гориво близки обекти. 

 

 

Метанът от депата – източник на 
екологично чиста енергия 

ОПОС: Актуализирани образци и 

указания  
Управляващият орган и Междинното звено на 

ОП „Околна среда” въвеждат промени и ясни пра 

вила за попълване и окомплектоване на доклади 

за напредък и искания за средства. 

От 1 юли влизат в сила нови варианти на образци 

за докладване напредъка по проекти и Указания 

за попълване на периодични доклади за 

изпълнението на проекти.  
ОПОС предоставя актуализирани Указания за 

попълване и подредба на искания за средства и 

Указания във връзка с процеса на верификация и 

контрол на разходите, извършване на проверки 

на място от страна на бенефициентите; Указания 

относно счетоводната система на бенефициента. 
http://ope.moew.government.bg/bg/news/newsdetail/

from/current/id/360 
 

 

ПОДКРЕПА ЗА ПЕРНИК 

 

Община Перник започна дарителската кампания 

„Солидарност с пострадалите в Перник”. Целта е 

да се съберат средства за възстановяване след 

земетресението в града на 22 май. Трусът нанесе 

щети на над 15 хил. сгради и остави без подслон 

стотици перничани. Щетите само на обществените 

сгради се оценяват на над 11 млн. лв. 

Ще бъдат набирани средства чрез дарителски SMS 

на кратък номер 17 777 с текст DMS TRUS (1,20 

лева с ДДС). 

Дарения по банков път се приемат в Централна 

Кооперативна банка АД 

BIC: CECBBGSF 

IBAN: BG49CECB97908460879300 

Код за вид плащане: 445100 

Новини от Оперативните програми 

ОПРЧР: График за възлагане на 

обществени поръчки по ЗОП 
В съответствие с изменение в Закона за об- 

ществените поръчки, обнародвано в Държавен 

вестник бр. 33 от 27 април 2012 г., е публикуван 

нов образец на График за възлагане на общест- 

вени поръчки по ЗОП, приложим за всички 

бенефициенти по Приоритетна ос 5 от ОП 

“Развитие на човешките ресурси”:  
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet

?cmd=add_content&lng=1&sectid=19&s1=41&s2=113&

s3=460&ss=1228&selid=1228 
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Обучения 

ДФ „Земеделие” определи нов прием за проекти, 

свързани с използването на информационни и комуни- 

кационни технологии по мярка 321 „Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони” от Прог- 

рамата за развитие на селските райони. 

Периодът на прием на заявления за подпомагане по реда 

на наредба №25 от 29 юли 2008 г. е от 25 юни до 17 

август. 

Ще се приемат заявления за подпомагане само за 

изграждане или подобряване на центрове, предоставящи 

услуги, свързани с използването на информационни и 

комуникационни технологии (здравни съвети, 

подпомагане на бизнеса, общински услуги и др.), вкл. 

създаването на мобилни центрове. 

 

 

ДФЗ удължава срока за подаване на проекти за 

деинституционализация на децата в риск. Краен срок за 

подаване на заявленсия : 29 юни. 

http://prsr.government.bg/ 
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ПППрррееедддссстттооояяящщщооо    

•  18 – 19 юни, ЦОМВ, с. Гиргини, 

община Габрово 
Поради продължаващия интерес към 

темата, НСОРБ организира още едно обу- 

чение „Правомощия на общините по 

новия Закон за горите”.  

Краен срок за заявки за участие: 14 юни. 

Програма и бланка за заявка може да на- 

мерите на страницата на НСОРБ. 

 

•  21 – 22 юни, ЦОМВ, с. Гиргини, 

община Габрово 
В отговор на продължаващия интерес, 

НСОРБ организира поредното обучение 

за кметове на кметства/кметски намест- 

ници.  

На интернет страницата на НСОРБ може 

да намерите заявка за участие и програ- 

ма. За информация: тел. 02/943 44 67; 

943 44 68. 

Срок за заявки: 18 юни на ел. адрес:      

m.yarovaya@namrb.org  

 

 

ПРСР: Нов прием на проекти 

 

ОПАК: Често срещани грешки при процедури по 

ЗОП 

Публикуван е актуализиран списък с най-често допуска- 

ните грешки и нарушения при изготвяне на проекти на 

документации и провеждане на обществени поръчки по 

проекти по ОПАК:  
http://www.opac.government.bg/index.php?option=com_content&v

iew=article&id=1110%3A2012-06-07-07-22-

57&catid=10%3Anewsforoopac&Itemid=16&lang=bg 

 

 

ПРСР: Удължен срок 

Новини от Оперативните програми 

На 5 юни се проведе международна кон- 

ференция „Използване на средствата от ЕС: 

национални приоритети. Опитът на Пол- 

ша”, организирана от посолството на Репуб- 

лика Полша, Министъра по управление на 

средствата от Европейския съюз и списание 

„Фондове, програми, проекти”.  

В рамките на конференцията бяха връчени 

националните отличия „ЗЛАТНО ЕВРО”, 

учреден от списание „Фондове, програми, 

проекти” за постигнати високи резултати 

при изпълнение на европроекти.  

Бяха удостоени кметовете на общините: 

Видин – за реализирани социални проекти, 

Петрич – за използване на европейски па- 

ри за благоустройство на градската среда, 

Разлог – за проекти по ОПОС, и Летница 

– за проекти за развитие на туризма.  

НСОРБ честити на наградените и поже- 

лава успешна реализация на проектите. 

 

ОТЛИЧЕНИ ОБЩИНИ 

 

ОПРР: Важно за общините, изпълняващи 

договори по програмата 
Управляващият орган на ОПРР е уведомил общините, 

сключили договори по програмата до 31 март т. г., че тря- 

бва да депозират искания за анексирането им до 15 юни.  

Тази процедура е валидна само за договори в процес на 

изпълнение, по които има намаляване на размера на без- 

възмездната помощ с повече от 30 хил. лв. след провеж- 

дането на тръжни процедури.  

Общините, чиито договори са със статус „временно 

спрян” или в процес на провеждане на обществена по- 

ръчка, депозират документи за изменение веднага 

след възобновяването на договора или сключване на 

договор с изпълнител на обществената поръчка. 
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Европейската комисия е определила пет номера с 

единен формат 116 + 3 цифри за услуги със 

социална значимост, които трябва да бъдат достъп- 

ни за всички в Европа: 

- 116 000 - Гореща линия за изчезнали деца 

- 116 006 - Телефон за жертви на престъпления 

- 116 111 - Линия за оказване помощ на деца 

- 116 117 - Медицински услуги при неспешни 

повиквания 

- 116 123 - Линии за емоционална подкрепа 

В България функционира телефон 116 111 – линия 

за оказване помощ на деца. 

От април т. г. Европейската комисия откри интернет 

страница в подкрепа на усилията на страните да 

популяризират единните общоевропейски телефон- 

ни номера. На нея има актуална информация за 

действащите телефонни услуги по държави: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/116/index_e

n.htm 

Общината обяви национален конкурс за есе на те- 

ма „Архиепископ Петър Парчевич – най-великият 

българин, патриот и дипломат през 17 в.“.  

Всеки участник има право да участва с едно есе до 

5 печатни страници. Конкурсът е индивидуален, 

анонимен, без възрастови ограничения. 

Есетата да се изпращат до 17 август. 

Няма да бъдат журирани творби, които преди обя- 

вяване на резултатите от конкурса са публикувани 

или общодостъпни в интернет. 

Протоколите на оценителните комисии ще бъдат 

публикувани на сайта на община Чипровци 

www.chiprovtsi.bg до 31 август.  

Наградите ще се връчат в Чипровци, в рамките на 

честването на 400-та годишнина от рождението на 

Петър Парчевич: 7 – 9 септември.  

http://www.chiprovtsi.bg/index.php?option=com_cont

ent&task=view&id=107&Itemid=208&menu= 

 

От 13 до 15 юли Гражданското дружество „Узана 

Фест” организира за втори път в местността 

Узана, община Габрово, иновативен фестивал на 

практиките за усточиво развитие. Той ще покаже 

нагледно как добрите зелени идеи имат при 

ложение.  

Събитието се осъществява с подкрепата на Прог- 

рамата за малки проекти на Глобалния екологи- 

чен фонд, община Габрово и МОСВ.  

Предвидени са няколко програмни панела: „Здра- 

ве сред и от природата”, Природа и изкуство”, 

„Еко-забавачка” и много други свежи инициа- 

тиви: http://uzanafest.wordpress.com 

 

 
 

УНИЦЕФ България, Европейската мрежа на градо- 

вете - приятели на детето и Мрежата на общините - 

приятели на детето в България организират съвмест- 

но двудневна конференция на тема „Здравето на 

детето и правото на игра”.  Форумът ще се състои 

на 25-26 юни в София. 

Целта е да се насърчи споделянето на добри прак- 

тики между общините за подобряване на здравето 

на децата и за планиране на пространства за игра в 

населените места. Ще бъдат представени междуна- 

родни тенденции и практики по двете теми. 

Крайният срок за регистрация е 11 юни. 

Допълнителна информация, програма и регистра- 

ционна форма на: http://childfm.unicef.bg/news/page/-

orthcoming-onference-hild-ealth-and-ight-to-play/bg 

 

 
 

Чипровци обяви 

национален 

конкурс за есе  
 

 Общините – с отговорност към децата 

По традиция всяка година Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа (НАЛАС) 

организира среща на председателите и изпълнителните директори на 15-те асоциации-членки. Обсъждат 

се общи проблеми и актуални теми, включени в дневния ред за годината.  

Тази година срещата ще се проведе на 15 и 16 юни в гр. Тулча, Румъния. Домакин ще бъде Асоциацията 

на общините в Румъния. Тема на дебата ще бъдат предизвикателствата пред местните власти, породени от 

климатичните промени. Предвижда се в края на срещата председателите да се обърнат с отворено писмо 

към Конференцията на ООН за устойчиво развитие Рио + 20, насрочена за периода 20 – 22 юни.  

Те ще представят и визията си за развитие на мрежата до 2017 г.  

 

Изменението на климата в дневния ред на местните власти от Югоизточна Европа 
 


