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На 21 юли бяха публикувани 
окончателните резултати от 17-
тото преброяване на население- 
то в България. За първи път 
информацията се събираше и 
чрез интернет. 
Към 1 февруари 2011 г. населе- 
нието на България е 7 364 570 
души. Жените са 3 777 999 
(51.3%). Мъжете са 3 586 571 
(48.7%).  
Резултатите по области и общи- 
ни са достъпни на: 
http://censusresults.nsi.bg/ 
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Разплащателната

забавянията

- 
По всички

нят

ване

изискването

 ния по реда за поемане на общински дълг
- Оптимизиране на процедурите по
Представителите на НСОРБ изразиха
заявиха нуждата от постоянен диалог с
РА прие предложението на НСОРБ за пром
совите плащания. Общините ще могат
обществена поръчка.   
РА ще признава и несъществените
„заменителни таблици”. Указанията
//www.dfz.bg/bg/cat_accents/accents/obrashtenie
редвидените разходи са достъпни на адрес
Ще бъде публикувана информация за
по обществените поръчки.   
Заедно с МФ ще се търси гъвкав подход
По инициатива на общините бяха изме
проектите започва да тече след одобрение
одобрени през октомври 2009 г., няма да
- Нови приеми:  
През септември ще има нов прием по
период ще има нов прием и по мерки
През 2012 г. се предвижда нов прием по
евро. Предстои промяна в критериите
община, наложени през 2010 г.  
Възможен е и нов прием по мярка 322 
редукции на одобрената субсидия по проекти
- Други промени:  
МЗХ ще ускори прилагането на мерки
ния размер на проект и разширяване
общини с висока лесистост. Срокът от
одобрението от ДФЗ на последната обществена
включени към ПМС 59 за ползване на безлихвени
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На 19 юли се проведе редовното заседание на 
на Програмата за развитие на селските райони
напредъкът в изпълнението на мерките по програмата
 Обработка на подадените проекти: 
До края на септември ще се подпишат договорите
ки 321 и 322 от 2010 г. Разплащателната агенция
писма кандидатите за конкретните дати и оценката
мярка 41 договорите ще се сключат до края на август
Разплащателната агенция изпълнява план
забавянията по одобрение на обществените поръчки
 Ускоряване и увеличаване на плащанията
По всички инвестиционни мерки (321, 322, 313, 223 
нят наредбите и авансовото плащане ще стане 50
ване също ще бъде удължен. По инициатива на НСОРБ
изискването за издаването на записи на заповед по
  общински дълг. Подобни изменения се планират и в Наредба

процедурите по изпълнение на проектите:  
изразиха тревогата на бенефициентите от бавния ход
диалог с отговорните държавни органи. 

за промяна в процедурите за анексиране и по-
Общините ще могат при своя преценка да анексират договор

несъществените изменения в инвестиционните проекти по
Указанията за съгласуването им може да намерите

obrashtenie-oa/ Напомняме, че подробните указания
достъпни на адрес: http://www.dfz.bg/bg/cat_accents/anonces/-

за най-честите грешки и причините за налагане на

гъвкав подход за използване на заделените в ДФЗ средства
общините бяха изменени Наредби 24 и 24 на МЗХ. 30-месечният

след одобрение на последната обществена поръчка. Т
няма да пропаднат заради бавното одобрение на тръжните

нов прием по мерки 223 и 226 с продължителност до края
ерки 41 и 321 за проекти по деинституционализация

нов прием по мярка 321 след одобрение на ЕК за прехвърляне
критериите за избор на проекти и ограниченията за брой

мярка 322 с освободени средства след договорирането на
субсидия по проекти в процес на изпълнение.  

прилагането на мерки 223 и 226. Планира се завишаване или дори
разширяване на кръга бенефициенти по мярка 226 чрез
Срокът от 18 месеца за изпълнение на проекта ще започва

последната обществена поръчка. Общинските проекти по
ползване на безлихвени кредити за окончателни плащания

Ускоряване на плащания и 
оптимизиране на процедури 
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заседание на Комитета по наблюдение 
селските райони, на което беше разгледан 
мерките по програмата.  

подпишат договорите за проектите по мер- 
агенция (РА) ще информира с 
оценката на проектите им. По 

до края на август. 
изпълнява план за преодоляване на 
обществените поръчки.    

плащанията по програмата:  
321, 322, 313, 223 и 226) ще се изме- 
ще стане 50 на сто. Срокът за заявя 

инициатива на НСОРБ ще се ревизира 
на заповед по авансовите плаща- 

планират и в Наредба 23 по мярка 41.  

бавния ход на програмата. Те 

-гъвкаво ползване на аван- 
оговора с ДФЗ след всяка 

проекти по чл. 154 от ЗУТ чрез 
намерите на адрес: http: 

указания за одобрение на неп 
-obrushtenie-obshtini-/ 

за налагане на финансови корекции 

ДФЗ средства за покриване на ДДС.  
месечният срок за реализация на 

поръчка. Така общинските проекти, 
одобрение на тръжните документи.  

до края на годината. През този 
деинституционализация.  

ЕК за прехвърляне на нови 123 млн. 
ограниченията за брой одобрени проекти на 

договорирането на проектите от 2010 г. и 

завишаване или дори отпадане на максимал- 
мярка чрез включване на градски 
проекта ще започва да тече от датата на 

проекти по тези мерки ще бъдат 
окончателни плащания по проектите.   
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ВВВааажжжннниии    рррееезззууулллтттааатттиии        ОООтттссстттооояяявввааанннеее   нннааа   пппооозззииицццииииии       

С последните допълнения са въвежда възможността 
археологически културни ценности – публична държав- 
на собственост, с решение на Министерския съвет да се 
предоставят безвъзмездно за управление за срок до 10 
години на ведомства и общини за осъществяване на 
дейности, свързани с опазването и представянето им. 
Археологическите културни ценности няма да се предос 
тавят за управление на трети лица. Приходите ще 
постъпват в бюджета на ведомството или общината и ще 
се разходват за дейности по опазване, консервация и 
реставрация, за музейни и други дейности, свързани с 
опазването на културното наследство. 
Отпадна регламентът до 50 на сто от преизпълнението 
на собствените приходи от дейността на музеите и до 
100 на сто от преизпълнението на приходите от продаж- 
ба на дълготрайни активи да се разходват за основната 
дейност на музеите и за придобиване на дълготрайни 
материални активи. 
Средства за теренни археологически проучвания може 
да се предвиждат ежегодно освен със Закона за държав- 
ния бюджет, и в бюджетите на общините и на ведом- 
ствата, както и да се осигуряват от чуждестранни 
културни, научни или университетски институции при 
участие в научноизследователски проекти 
За първи път законът се допълни със „Списък на архео- 
логически резервати” към чл. 50, ал. 3, който включва 33 
резервата.  
По настояване на НСОРБ се прие общинското предло- 
жение да се диференцират изискванията за минимален 
професионален опит за длъжност „ директор” на 
държавен, регионален и общински музей. За поста в 
общински музей ще се изисква само 3 години профе- 
сионален опит. Прието е предложението на НСОРБ за 
прецизиране на състава на комисията за избор на дирек 
тор на общински музей. Първоначалният текст беше 
неясен и създаваше хипотезата, че кметът назначава 
комисия за избор, без представител на общината. 
За съжаление, в закона не се включиха промените, които 
щяха да ускорят и облекчат съгласувателните процедури 
с Министерство на културата и НИНКН. Запазват се 
досегашните срокове, не се въвеждат гаранции за спаз- 
ването им, не се предвижда отпадане или опростяване на 
процедурата по издаване на становища. 
Допълненията измениха и допълниха няколко текста от 
Закона за устройство на територията: чл. 137, ал. 1, т. 
1м; чл. 147 ал. 3; чл. 151, ал.1 и ал. 2; чл. 166 нова ал.8; 
чл. 196 нова ал. 8; нов чл. 232а; §5. от допълнителните 
разпоредби т. 38.  
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Археологически културни ценности – до 10 
години безвъзмездно на общините 

 

В Държавен вестник, бр. 54 от 
15 юли, е обнародван Законът за 
изменение и допълнение на Зако 
на за културното наследство 
(ЗИД на ЗКН). 
 

На 21 юли на заседанията  
на две парламентарни ко- 
мисии – по социална 
политика и по местно 
самоуправление, НСОРБ 
защити общинската пози-  

ция по проекта на ЗИД на Закона за защита 
при бедствия.  
Подробна информация очаквайте в 
Информационния бюлетин. 
НСОРБ благодари на всички общини, 
изпратили становище по законопроекта. 
 

  

Позицията на общините по Закона за 
защита при бедствия 

НСОРБ продължава да работи по защита 
позицията на общините в проекта на Закон 
за управление на отпадъците. 
На заседанието на 21 юли Постоянната 
комисия по околна среда и водите на НС взе 
решение да възложи на работна група с 
участие на всички заинтересовани страни да 
се потърсят по-приемливи варианти за 
текстовете, които предизвикват най-големи 
възражения. НСОРБ с писмо № 823 от 26 
юли събира мнението на общините по два 
ключови въпроса: 
•  разпределението на целите за разделно  
събиране, рециклиране и оползотворяване 
на битови, биогразградими отпадъци 
•  отговорността на общините за осигуря- 
ване на площадки за безвъзмездно преда- 
ване на разделно събрани отпадъци от дома 
кинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, 
опасни отпадъци, отпадъци от черни и 
цветни метали и други, във всички населени 
места с население над 10 хил. жители на 
територията на общината, при необхо- 
димост и в други населени места. 
Идеите и предложенията изпращайте на 
m.kumanova@namrb.org     d.stoikova@namrb.org 
до 4 август. 
НСОРБ благодари на общините за 
активната подкрепа при формиране на 
общата позиция. Голяма част от 
общините изпратиха становища по 
проекта на ЗУО, а на анкетата за 
състоянието на регионалните системи за 
управление отговориха над 175 общини.  
 

Общините – активни при 
формиране на позиция по ЗУО 
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Агенцията по заетостта призовава гражданите и обществените структури за следят за нарушения на 
договорите за заетост, финансирани със средства от държавния бюджет и по ОП „Развитие на човешките 
ресурси”, за стриктно спазване на клаузите по тях. 
Най-често срещаните нарушения са свързани с промяна на обектите на работа, без да се уведоми в 
регламентирания срок съответната дирекция „Бюро по труда” (ДБТ), нередовно водене на присъствени 
форми и несъответствия в тях с констатации от направени проверки, отклоняване на работници на други 
обекти, извън одобрените с договорите. 
Екипът на АЗ е констатирал при проверка отклоняване на двама работника от определените обекти за 
работа по къщата на заместник-кмет на община. 
При констатирани нарушения се налагат санкции в зависимост от вида на нарушението за: 
- конкретния ден, при установено безпричинно отсъствие на наетото лице; 
- конкретния месец, при промяна на обектите на работа, без да е уведомена съответната ДБТ; 
- оставащия период от договора за заетост, когато лицето е наето или изпълнява дейности различни от 
придобитата професионална квалификация. 
АЗ призовава при установяване на нарушения своевременно да се информират териториалните 
структури и Централното управление на агенцията. Всички значими нарушения ще бъдат публикувани 
на  интернет страницата на Агенцията по заетостта: http://www.az.government.bg/ . 
 

Агенцията по заетостта проверява договори по проекти 
 

НННооовввиииннниии   
 

В проекта на АСП „Подкрепа за достоен 
живот” по ОП „Развитие на човешките ресур- 

си” партньори са 262 общини и 23 столични района. По 
него са назначени 9263 лични асистенти, които обслуж- 
ват 9360 лица с трайни увреждания. Агенцията е проме- 
нила организацията на отчитане, за да може да изпраща 
на общините до 30-ти всеки месец средствата за възнаг- 
раждения на личните асистенти.  
Досегашната практика за включване на всички извър- 
шени разходи и изпълнени дейности за периода в меж- 
динния отчет носи риск от удължаване на времето за про 
верка и забавяне на плащанията. Затова АСП ще включ- 
ва в междинните отчети тези партньори, които са пред 
ставили своите междинни отчети, съгласно дадените ука 
зания и в срок. Отчетите, представени по-късно или вър- 
нати за неизправности, ще бъдат  включвани поетапно в 
следващи междинни отчети. Те ще се правят всеки 
месец, за да се осигуряват необходимите средства. 
Екипът на АСП за управление на проекта декларира 
готовност да изпълнява ангажиментите си в срок. 
Същевременно разчита на общинските екипи да изпълня 
ват проектните и отчетни дейности в определените 
срокове при спазване на всички изисквания. 

В Държавен вестник брой 49/2011г. са публи- 
кувани Наредбите за изменение и допълнение 
на Наредба № 24/29.07.2008 г. за условията и 
реда за предоставяне на безвъзмездна финан- 
сова помощ по мярка „Обновление и разви- 
тие на населените места” и Наредба № 
25/29.07. 2008 г. за условията и реда за пре- 
доставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по мярка „Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони” по ПРСР.  
Измененията регламентират реда и вида доку 
менти, които се подават към заявката за окон- 
чателно плащане от общините бенефициенти 
по мерки 321 и 322, които желаят да ползват 
безлихвен заем от централния бюджет, 
съгласно ПМС  59/11.03.2011 г.  
За ползване на безлихвен заем, след проверка 
на цялостното изпълнение на проекта и одоб- 
ряване на окончателния размер на безвъзмезд 
ната помощ от ДФЗ, общините подават: 
1. Писмена заявка до ДФЗ, в която се посочва 
размера на заема; 
2. Проформа фактура и инициирано бюд- 
жетно платежно нареждане; 
3. Документите по т. 16, 17 и 18 от подраздел 
„Общи документи”, раздел III „ Документи”, 
които ползвателят на помощта следва да 
подаде при заявка за окончателно плащане от 
Приложения 5 и 6 на Наредби 24 и 25 – в срок 
до 10 дни от получаване на уведомлението за 
одобряване на окончателния размер на 
финасовата помощ от ДФЗ.  

АСП с нови правила за отчитане на 
дейности и разходи 

Промяна в регламентите на ПМС 59 

Изискване на ОПОС за инфраструктурни проекти 
От 1 август за всички инфраструктурни проекти, вкл. и по 
процедура „Подготовка и изпълнение на проекти за подоб- 
ряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпа- 
дъчни води в агломерации над 10 хил. е.ж.”, бенефициен- 
тите трябва да подават информация  по образец за сключе- 
ните договори с изпълнители.  
http://ope.moew.government.bg/bg/news/newsdetail/from/current/id/253 
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Инициативата Активен.БГ е изцяло насочена
подобряване на комуникацията между
и общината. Изградена върху най-съвременна
ГИС технология, системата предлага бърз
начин на гражданите за съобщаване за
в градската инфраструктура, а на общините
тяхната обработка, евентуално отстраняване
отговор. Интернет сайтът http://aktiven.bg/
възможност за изпращане на сигнали
или снимка, коментари и преглед
подадените.  
Досега в Активен.БГ са се включили седем
(Пловдив, Бургас, Плевен, Добрич, Ловеч
Делчев и Белоградчик) и две ютилити
(„Водоснабдяване и канализация” ООД
„Водоснабдяване и канализация” ООД
С присъединяването си към проекта общините
веднъж показват своята ангажираност към
мите на гражданите и реализират съвременна
концепция за управление, в която администрацията
се вслушва в гласа на гражданите. А
ват грижа за заобикалящата ги среда
сигнали за нередностите, има кой да
общите усилия на гражданите и местната
общината става по-привлекателно място
Реализацията на проекта се осъществява
мездно от ЕСРИ България като част от
инициатива на ESRI Inc.  
Партньори  по проекта са НСОРБ, Българският
устойчиво развитие и Радио Витоша 
Общините, желаещи да се включат безплатно

инициативата, могат да пишат

info@aktiven.bg или да се обадят

02/9626366.  

Управляващият орган на О
среда” издаде „Насоки за
на текущ одит на проекти
сирани по ОПОС”. Те дават

фициентите  допълнителна яснота за
към одитите на проектите, законосъобразността
разходите, ефективното и ефикасно изпълнение
дейностите по проекта и спазването на
ните нормативни изисквания на ЕС (напр
за информация и публичност).  
Към насоките е приложен Контролен лист
ледващ контрол на процедурата за възлагане
обществена поръчка.  
Насоките може да видите на: 
http://ope.moew.government.bg/bg/news/newsdetail/fr
om/current/id/24 
  

 

 

Важно! Насоки на ОПОС за текущ
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е изцяло насочена към 
комуникацията между гражданите 

съвременна ESRI 
предлага бърз и удобен 

съобщаване за нередности 
руктура а на общините за 
евентуално отстраняване и 

http://aktiven.bg/ дава 
на сигнали с описание 
и преглед на вече 

включили седем общини 
Добрич, Ловеч, Гоце 

две ютилити дружества 
канализация” ООД – Варна и 

ООД – Русе). 
кта общините още 

ангажираност към пробле- 
реализират съвременната 
която администрацията 

. Ако те проявя- 
заобикалящата ги среда и подават 

има кой да реагира. С 
гражданите и местната власт 
привлекателно място за живот. 

се осъществява безвъз- 
като част от глобална 

НСОРБ Българският съвет за 

включат безплатно в 
да пишат на 
обадят на тел: 

Управляващият орган на ОП „Околна 
Насоки за извършване 

одит на проекти, финан- 
Те дават на бене- 
за изискванията 

законосъобразността на 
ефикасно изпълнение на 
спазването на специфич- 

изисквания на ЕС (напр. мерките 

Контролен лист за пос- 
процедурата за възлагане на 

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

 

Новини от ОП
развитие

ОПОС за текущ одит 

•  Променени са изискванията
не по схема BG161PO001/1.1
за деинституционализация
туции, предлагащи услуги на
•  Увеличен е общият размер
средства по схемата на 106 976 439,51 
•  В т. 5.1.2.3 след таблицата
та на планираните резидентни
заличава текстът: „При недостиг
не на финансовия ресурс по
конкретните бенефициенти
след осигуряването му, съгласно
програмата” . 
http://www.bgregio.eu/News.aspx?newsId=667&Ac
tivePage=1 
 

•  На 9 август заместник
налното развитие и благоустройството

ръководител на Управляващия
Лиляна Павлова, ще подпише
кметовете на 40 общини, които
финансиране проекти по схема
създаване и промотиране

културни събития”. 
Безвъзмездната финансова
възлиза на 19,5 млн. лв. 
за организиране и промотиране
събития като главен фактор
идентичността и неповторимос
места в градските ареали.
Информация за необходимите
подписване на договорите
http://www.bgregio.eu/News.aspx?ActivePage=1&newsI
d=672 
 

•  На 8 юли министър Плевнелиев
дическите указания за налагане
корекции по ОПРР. Те ще
Управляващия орган при неизпълнение
зите от договорите, които остават
на ПМС №134/2010 г., уреждащо
корекции при нарушения в
и НВМОП. В чл. 10 на методическите
детайлно е разписано при
време и след края на изпълнението
налагат корекции, а в чл. 5 
за изчисляване на размера им
Методическите указания ще
всички договори по ОПРР
им на сключване. 
Указанията може да
http://www.bgregio.eu/Content.aspx?menu=le
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ОП „Регионално 
развитие”  

 
са изискванията за кандидатства-  

 BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа 
деинституционализация на социални инсти- 
предлагащи услуги на деца в риск”.  

общият размер на финансовите  
схемата на 106 976 439,51 лв.  
след таблицата „Национална кар-  

планираните резидентни услуги” се 
текстът При недостиг и/или изчерпва- 
овия ресурс по схемата, договори с 
бенефициенти ще бъдат сключени 

осигуряването му, съгласно правилата на 

http://www.bgregio.eu/News.aspx?newsId=667&Ac

заместник-министърът на регио-  
развитие и благоустройството и 

Управляващия орган на ОПРР, 
Павлова ще подпише договорите с 

, които имат одобрени за 
проекти по схема  „Подкрепа за 
промотиране на иновативни 

финансова помощ по схемата 
 и ще бъде предоставена 

организиране и промотиране на културни 
главен фактор за изграждане на 
и неповторимостта на населените 

градските ареали. 
необходимите документи при 
договорите са достъпни на: 

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

министър Плевнелиев одобри мето 
указания за налагане на финансови 

Те ще бъдат прилагани от 
орган при неизпълнение на клау- 

договорите които остават извън обхвата 
г., уреждащо налагането на 

нарушения в процедурите по ЗОП 
чл на методическите указания 

разписано при какви нарушения по 
края на изпълнението на проекта се 

корекции а в чл. 5 е дадена методиката 
азмера им. 

указания ще се прилагат към 
договори по ОПРР, независимо от датата 

може да намерите на  
http://www.bgregio.eu/Content.aspx?menu=left&pid=86. 
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Министерството на икономиката, енергетиката
туризма събира информация от общините
прилагане на законодателството за
потребителите във връзка с подготвяния
Европейската комисия „Индекс на
ските пазари”.  
Необходимо е общините да предоставят
получени и разгледани жалби 
звена за защита на потребителите през
групи стоки. МИЕТ очаква и
информация от общините по показатели
- брой съставени актове и издадени
телни постановления от общинската
нистрация за нарушения на Закона
на потребителите през 2010 г.; 

- брой разгледани жалби на потребителите
общината. 

За допълнителна информация – Емил
н-к отдел „Политика за потребителите
тел. 02/940 75 71. 

 

МИЕТ набира информация
общините, свързана със

на потребителите

                     Национално сдружение на общините в Република България

  

Одобрени проекти по ОПРР
  
Приключи работата на оценителната
схема „Подкрепа за развитието на
културни и исторически атракции
„Регионално развитие” с допустими
161 общини с население над 10 хил
дейностите, свързани с недвижими културни
ности с национално и световно значение
тимите кандидати бяха всички общини
Осем национални обекта получиха безвъзмездно
финансиране. От подадените 56 предложения
подкрепа ще получат 46 проекта на
обща стойност 162 195 121,85 лв
проекти предвиждат развитието на
туристически продукт чрез съчетание
структурни, маркетингови и консервационни
дейности. 
Списък на одобрените проекти може
на: http://www.bgregio.eu/Content.aspx?menu=le

  

                                                                                                                             

 

Обявено е класирането
по програма “Подпомагане
чението на деца
циални образо

в рамките на приоритетна
на човешките ресурси”. 
Списъкът с одобрение 44 
http://sf.mon.bg/4.1.04_Spisak%20Odobreni%20Proekti
_1.pdf 

След 19 месеца МОМН
резултатите

 

 

икономиката, енергетиката и 
информация от общините за 

законодателството за защита на 
подготвяния от  
на потребител- 

да предоставят данни за 
жалби в общинските 

потребителите през 2010 г. по 
очаква и обобщена 
по показатели: 

актове и издадени наказа- 
общинската адми- 

нарушения на Закона за защита 
 

жалби на потребителите от 

Емил Алексиев, 
потребителите” в МИЕТ, 

Главната цел на конкурса
общините в осъществяването
интеграция на учениците
квартали в приемни 
насърчаването на партньорствата
власти и НПО в изпълнение
приоритети в Стратегията
интеграция на децата и учениците
малцинства. 
Приоритет 1: Пълноценна
ските ученици чрез извеждане
собени ромски  квартали и
за равен достъп до качествено
тях 
1.1. Проекти, насочени към
на интеграция на учениците
1.2. Проекти за подобряване
в приемните училища. 
1.3. Проекти, насочени към
ците, за които българският език
Приоритет 2: Подпомагане
училища за гарантиране на
образование в тях  
2.1.  Проекти за повишаване
на учители за работа в мултиетническа
2.2.  Проекти за въвеждане
невни форми на обучение
2.3.  Проекти за въвеждане
тернатни групи (ПИГ) 
Максималната стойност на
Краен срок за проектни предложения
Пълният комплект документи
публикуван на интернет 
http://coiduem.mon.bg/page.php?c=2&d=80
 

набира информация от 
свързана със защита 
потребителите 
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КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

С финансовата подкрепа
образователен фонд

по ОПРР 

оценителната комисия по 
развитието на природни, 

атракции”  по ОП 
допустими кандидати 
над 10 хил. жители. За 

недвижими културни цен- 
световно значение,  допус -
всички общини.    
получиха безвъзмездно 

56 предложения 
проекта на 35 общини на 

в. Спечелилите 
развитието на интегриран 
чрез съчетание от инфра- 

маркетингови и консервационни 

проекти може да видите 
http://www.bgregio.eu/Content.aspx?menu=left&pid=101 
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Обявено е класирането на проектите 
програма “Подпомагане на обу- 

чението на деца и ученици със спе- 
циални образователни потребности”  
приоритетна ос 4 от OП „Развитие 

 
одобрение 44 проекта е достъпен на:  

http://sf.mon.bg/4.1.04_Spisak%20Odobreni%20Proekti

 

месеца МОМН публикува 
те от оценката 

на конкурса е подпомагането на 
осъществяването на образователна 
учениците от обособени ромски 
приемни училища, както и 
на партньорствата между местни 
изпълнение на заложените цели и 
Стратегията за образователна 
децата и учениците от етническите 

Пълноценна интеграция на ром- 
чрез извеждане на ученици от обо- 
квартали и създаване на условия 
до качествено образование извън 

насочени към подпомагане процеса  
на учениците от ромски произход. 
подобряване на училищната среда  

насочени към адаптацията на учени- 
българският език не е майчин. 
Подпомагане на средищните 

гарантиране на достъп до качествено 

за повишаване на квалификацията 
бота в мултиетническа среда. 

за въвеждане и развиване на целод- 
обучение 
въвеждане и развиване на полуин- 

стойност на проект: 40 хил. лв. 
проектни предложения: 18 август 

комплект документи за кандидатстване е 
нтернет - страницата на Центъра: 

http://coiduem.mon.bg/page.php?c=2&d=80 
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КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОЕКТНИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

финансовата подкрепа на Ромски 
образователен фонд - Будапеща 
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От официалния вестник 
на ЕС 

 

 

Сътрудничеството между слабо развитите държави – съвременен 
икономически феномен 

SSDC или South-South Development Cooperation (Сътрудничество за развитие 
Юг-Юг) обхваща системата на взаимопомощ между държавите от т. нар. Трети 
свят, основно Южното полукълбо. Понятието се наложи в светлината на световна- 

та икономическа криза и заплахата от недостиг на природни ресурси в този регион на света. Това 
сътрудничество засега не може да замести традиционното сътрудничество Север-Юг. Но значението 
му ще нараства през следващите години поради ускореното развитие на много държави от региона и 
има потенциал да допринесе в голяма степен за световния просперитет.  
За слабо развитите държави (LDCs или least-developed countries), затруднени да се възползват от 
увеличаващата се глобална икономическа взаимозависимост, SSDC предлага по-различна помощ. Тя е 
на път да се превърне във феномен. В миналото тези държави разчитаха много повече на помощта от 
развитите икономически държави. Сега се наблюдава обратната тенденция – увеличаване на 
търговските и финансови потоци между отделните страни от Юга. Икономическият и социален съвет 
на ООН (ECOSOC) твърди, че много държави от Юга са достигнали високо ниво на развитие и 
успешни модели, които могат да бъдат повторени и развити от други развиващи се държави. При 
нежеланието на много развити държави – традиционни донори, да удържат обещанията си за 
договорена помощ, най-слабо развитите държави се принудиха да потърсят помощта на южните 
държави. Слабо развитите държави намират тази помощ много по-ефективна, практична и 
своевременна. Не на последно място, много силно е чувството за солидарност между държавите от тези 
региони и усещането за равенство, за разлика от традиционно предлаганата помощ Север-Юг.  
 

ПППооо   сссвввееетттааа   
 

Покана към общините за участие в проучване 
по Стратегия „Европа 2020” 

 
Инициативата „Платформата за наблюдение на 
Стратегията “Европа 2020” (Europe 2020 Monitoring 
platform) на Комитета на регионите проучва 
изпълнението на Стратегията “Европа 2020”. На 
специализираната интернет страница 
http://www.cor.europa.eu/europe2020 е публикуван  
въпросник, озаглавен „Европа 2020: Какво всъщност 
се случва?” (Europe 2020: what's happening on the 
ground?). Той ще даде по-добра обратна информация 
от местните и регионални власти в ЕС за изпълнение 
на различните аспекти на стратегията: иновативен, 
устойчив и приобщаващ растеж”. В скоро време 
въпросникът ще бъде на разположение и на 
български език.  
Общините следва самостоятелно да попълнят 
въпросника, след което да го изпратят на електронен 
адрес europe2020@cor.europa.eu  до 19 септември.   
Екипът на НСОРБ е готов да окаже съдействие 
при нужда от допълнителна информация. 
 

 

Европейската комисия публи- 
кува в официалния вестник на 
ЕС на 14 юли изменения на: 

•  Регламент № 1974/2006 за определяне на  
подробни правила за прилагане на Регламент № 
1698/2005 за подпомагане на развитието на 
селските райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие:      
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:201
1:185:0057:0061:BG:PDF 
•  Регламент № 680/2011 за установяване на  
бюджетни тавани за 2011 г., приложими към 
някои схеми за директно подпомагане, пред- 
видени в Регламент № 3/2009: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:201
1:185:0062:0071:BG:PDF 

•  Изменени програми за ликвидиране и мони-  
торинг на болести по животните и зоонози за 
2011 г. и  изменение на Решение 2010/712/ ЕС 
по отношение на финансовото участие на Съюза 
за някои програми: 
 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:201
1:185:0077:0078:BG:PDF 
 


