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23 юни 

Международен олимпийски ден  
Чества се с решение на Междуна- 

родния олимпийски комитет от 

1948 г.  

 
Международен ден на SOS-

детските селища 

Отбелязва се в 132 страни по света. 

На тази дата е роден Херман Гмай- 

нер /1919/, австрийски социален 

педагог, създател на модела „SOS-

детски селища” за отглеждане и 

възпитание на изоставени деца и 

сираци. 

17 юни 
Световен ден за борба срещу 
опустиняването и сушата  

 

24 юни  
Рождество на Йоан Кръстител 

(Еньовден) 

Съчетава обредите на стар славян- 

ски празник и на източноправос- 

лавната християнска църква. 

Носи белезите на един развит в 

миналото слънчев култ. Според по 

верието, на този ден водата и бил- 

ките са лековити, а росата има ма- 

гическа сила. 

 

26 юни 
Международен ден за борба с 

наркоманията  

 

29 юни  

Международен ден на река Дунав 

Дунавските общини отбелязват 

деня с разнообразни инициативи – 

фестивали, срещи и образователни 

дейности. 
 

Свети равноапостоли Петър и 
Павел (Петровден) 

Християнската църква ги почита 

като стълбове на вярата. 

   КККааалллеееннндддаааррр  

   Национално сдружение на общините в Република България                                                                   

 

 

 

Националната среща на финансистите от общините премина под 
знака на 15-то й издание. За този период тя се превърна в едно от 
основните събития на Сдружението, наложи се като главен форум 
за обмен на идеи и добри практики, формиране на политики и 
търсене на новаторски решения за модернизиране на общинските 
финанси. Това е дългият път на местните власти към големите 
промени за постигане на финансова децентрализация. 

При много голям интерес премина провеждания за втора година об- 

ществен форум. На него финансови експерти с различна професио- 

нална насоченост – счетоводители, „бюджетари”, вътрешни одитори, 

общински съветници, ресорни зам.-кметове и кметове, обсъдиха как- 

во трябва да се промени в общинските финанси до края на мандата. 

Връчена за трета година, наградата „Финансист – новатор” отиде при 

Стефан Кирчев, директор на дирекция „Финанси” в община Свищов. 

Бяха отличени и трима участници, присъствали на всички 15 срещи. 

Очаквайте подробен материал в Информационния бюлетин.  

 

15 години – малки победи към големите цели 

Очаквайте Информационен 

лист след заседанието на УС на 

НСОРБ на 19 юни в Бургас. 
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В продължение на информацията от бр. 20 за най-честите 

пропуски при подготовката на проекти от общините по ПРСР, в 

този брой напомняме за новия ред за осъществяване на контрол 

върху обществените поръчки по проектите.  

Редът за осъществяване на контрол върху обществените поръч- 

ки по проеките се промени след влизането в сила на изменени- 

ята в Закона за обществените поръчки (ЗОП) от 26 февруари и 

наредбите на МЗХ по общинските мерки от 6 април:  

  1. Запазва се изискването бенефициентът да представи списък 

с обществените поръчки. Прегледът от ДФЗ се нарича „пред- 

варителна проверка”. В срок до 15 работни дни от сключване 
на договора за отпускане на финансова помощ с ДФЗ бене- 

фициентите трябва да представят списък на планираните 
обществени поръчки (по образец), свързани с изпълнението на 

одобрения проект, заедно с описателни документи към него. 

  2. Предварителният контрол от ДФЗ отпада – това вече е 

прерогатив на Агенцията за обществени поръчки в съответствие 

със ЗОП.   

За общините, възлагащи обществени поръчки по одобрени от 

ДФ „Земеделие инвестиционни разходи, финансирани изцяло 

или частично със средства от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони (ЕЗФРСР) отпадна съществува- 

щото преди измененията в ЗОП задължение да изпращат проект 

на тръжни документи при провеждане на процедури за строи- 

телство на стойност, равна или по-висока от 2 400 000 лв. и за 

поръчки за доставка или услуга на стойност, равна или по-

висока от съответната стойност, посочена в чл. 45а, ал. 2 от 

закона,  тъй като предварителен контрол върху тях ще бъде 

осъществяван от Агенцията за обществени поръчки.  

  3. Последващият контрол от ДФЗ остава. В срок до 10 работни 

дни след сключване на договора/ите с избрания/те изпълни-  

тел/и, бенефициентът трябва да  предостави  всички документи 

от проведената тръжна процедура за последващ контрол.  

 

 

ПРСР: Нов ред за провеждане на 
обществени поръчки 

 Министърът на земеделието и храните 

подписа 19 договора, с което бюджетът 

на мярка 41 по подхода ЛИДЕР е дого- 

ворен на 100 процента. С тези средства 

ще бъдат реализирани приоритетите в 

развитието на 570 малки населени мес- 

та. Сред заложените дейности са рекон- 

струкция на пътната и ВиК мрежа, об- 

новяване на обществени сгради и пло- 

щади, изграждане на детски площадки 

и социални домове, създаване на малки 

предприятия, модернизиране на земе- 

делски стопанства, развитие на селския 

туризъм и традиционни занаяти. 

Присъстваха представители на 19-те 

местни инициативни групи (МИГ), 

обхващащи общините Сандански, Чир- 

пан – Берковица, Брезник – Трън, 

Карнобат, Гълъбово, Родопи – Перу- 

щица, Тетевен, Берковица – Годеч, 

Борино – Доспат, Тервел – Крушари, 

Нови Пазар – Каспичан, Костенец, 

Кнежа, Радомир – Ковачевци – Земен, 

Средец, Брезово – Братя Даскалови, 

Ябланица – Правец, Сливница – 

Драгоман, Елхово.  

Групите са съставени от публични (об- 

щини от селските райони), частни и 

граждански организации. На базата на 

партньорството те са взели решения за 

най-важните приоритети за областта и 

за проектите, които ще ги осъществят. 

Първите 16 договора с МИГ на стой- 

ност 61 млн. лв. бяха подписани есента.  
 

Договорени са 100 процента от 
средствата по Лидер 

НННСССОООРРРБББ    кккооонннсссууулллтттааанннттт    

По мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“  се предвиждат целеви 

приеми на заявления за подпомагане, които ще бъдат обявявани последователно от средата на юли: 

1. За инвестиции, свързани с изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предос- 

тавяне на културни услуги (културни центрове, театри, библиотеки, вкл. създаването на мобилни) и из- 

граждане или подобряване на центрове за социални услуги. Предвиденият индикативен бюджет за целевия 

прием е в размер на левовата равностойност на 10 млн. евро. 

2. За инвестиции, свързани с изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт 

(спортни и младежки центрове и др.). Предвиденият индикативен бюджет за целевия прием е в размер на 

левовата равностойност на 43,6 млн. евро. 

3. За инвестиции, свързани със строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински 

пътища и мостове, строителство на нови пътища и реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни 

системи и съоръжения. Предвиденият индикативен бюджет за целевия прием е в размер на левовата 

равностойност на 43,6 млн. евро. 

В рамките на всеки от отделните целеви приеми по мярката един кандидат ще може да подаде по едно 

заявление за подпомагане (ако няма предходен проект, по който не е подадена заявка за окончателно 

плащане), но не повече от две заявления общо по обявените три целеви приема. 

Ще бъдат допустими за финансиране и предварителните разходи, извършени след 1 януари 2007 г. 

По информация от www.mzh.government.bg 

Предстоящи приеми по мярка 321 
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Заседания на Постоянни комисии 

   Национално сдружение на общините в Република България                                                     

ПППрррееедддссстттооояяящщщооо    

•  21 юни, гр. Стрелча   
ПК по регионално развитие и местно 

самоуправление 
Предварителен дневен ред: 

•   Дискусия по ключови въпроси от новия 

Закон за местното самоуправление; 

•   Обсъждане на проект на Националнална 

стратегия за регионална политика и местно 

самоуправление в периода 2012 – 2020 г.; 

•  Представяне на добри практики от 

общините. 

Краен срок за заявки: 15 юни на факс 02/ 

9434431 или e-mail: p.petkova@namrb.org 

В брой 40 на ДВ е публикувана Наредба за създа- 
ване и поддържане на публичен регистър на сдру- 
женията на собствениците, включваща 6 приложе- 
ния. Наредбата е достъпна и на страницата на 
МТСП:http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=b
g&do=law&type=7&id=509 
Образци на Споразумение за създаване на сдруже- 
ние на собствениците, Книга на етажната собстве- 
ност и Правилник за вътрешния ред в етажната 
собственост на достъпни на:  
http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=la
w&type=6&id=506 
 

На 26 юни Фондацията за прозрачни рег- 

ламенти ще връчи годишните си призове 

в четвъртото издание на конкурса за про- 

зрачност и партньорство в действията на 

областните и общинските администра- 

ции. Церемонията по награждаването на 

победителите ще бъде под патронажа на 

Президентството.  

Носители на приза: 

•  Областна администрация Търговище – в кате- 

гория „Най-прозрачна областна администра- 

ция” запази статуетката от миналата година.  

•  Общинска администрация Добрич – в категория 

„Най-прозрачна общинска администрация”.  

•  Областна администрация Бургас – в категория 

„Най-добра практика за партньорство между 

областна администрация и структурите на 

гражданското общество за реализиране на 

прозрачност в действията на администрацията”.  

•  Общинска администрация Козлодуй – в катего- 

рия „Най-добра практика за партньорство меж- 

ду общинска администрация и структурите на 

гражданското общество за реализиране на проз- 

рачност в действията на администрацията”. 

 

Отличия за общински администрации 

Нови документи по ЗУЕС 

ПРСР: специален прием за област Хасково 

 
Насочен е към най-тежко пострадалите от наводне- 

нията през пролетта общини. В областта  има 

разрушени сгради и мостове, прекъснати са участъ- 

ци от републиканската и общинската пътна инфра -

структура, наводнени са земеделски земи.  

Във връзка със създалата се тежка ситуация, Управ- 

ляващият орган на Програмата за развитие на сел- 

ските райони предвиди обявяването на целеви прие- 

ми по мерки 321 и 322 за общините от област Хаско- 

во, най-силно засегнати от наводнението: Харман-

ли, Стамболово, Любимец, Свиленград, Минерал- 

ни бани, Тополовград и Симеоновград.  

В рамките на целевия прием по мярка 321 постра- 

далите общини Харманли, Стамболово, Тополов- 

град, Свиленград, Любимец и Минерални бани ще 

могат да кандидатстват с проекти, включващи инвес- 

тиции, свързани със строителство, реконструкция 

и/или рехабилитация на водоснабдителни и канали- 

зационни системи и съоръжения, и на съществуващи 

общински пътища и мостове. Определеният гаранти- 

ран бюджет за приема е левовата равностойност на 

16 млн. евро.   

В приема по мярка 322 общините Тополовград, 

Свиленград, Любимец, Минерални бани, Симеонов- 

град ще могат да кандидатстват с проекти, включ- 

ващи инвестиции за реконструкция и/или изграж- 

дане на улична мрежа, тротоари, площади, общест- 

вени зелени площи. Определеният бюджет за приема 

е в размер на левовата равностойност на 8 млн. евро. 

За възстановяване на общините от област Хасково, 

които имат сключени договори по мерки 321 и 322 

от ПРСР, ще се направи изключение и те ще могат 

да подават заявления за подпомагане в рамките на 

целевите приеми за определените инвестиции без да 

са подали заявка за окончателно плащане по пред- 

ходен проект. Предвижда се изключение и по отно- 

шение на общия размер на допустимите разходи по 

проектите, с което се дава възможност общата сума 

на безвъзмездна помощ да надхвърля левовата рав- 

ностойност на 10 млн. евро за периода на прилагане 

на ПРСР. 

УО предвижда в рамките на целевия прием по мярка 

321 да бъде предоставена възможност на засегна- 

тите от наводнението общини да кандидатстват с 

проекти, разработени на идейна фаза. В този случай 

кандидатите ще получават авансовото си плащане 

на две части: 

•  12 на сто от общия размер на авансовото плаща- 

не в срок до 25 работни дни от подаване на заявката 

за авансово плащане в Разплащателна агенция; 

•  след сключването на договора по процедурата за  

избор на изпълнител за подготовка на работен или 

технически проект и сключването на допълнително 

споразумение по договора за отпускане на финан- 

совата помощ – оставащия процент от заявения 

аванс (до 50 на сто).  
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Един милион и 500 хиляди лева предоставя ПУДООС за финансиране на проекти на 

общини, училища и детски градини в кампанията „За чиста околна среда”. Стойността на 

проектите на детските градини и училищата е завишена и за първи път се финансират 

само дейности, които пряко обслужват образователния процес  

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда обяви одобрените за финан- 

сиране проекти в рамките на традиционната Национална кампания „За чиста околна среда”. 

Тази година са постъпили 1 450 проекта, от които 845 са на общини и кметства. 

Одобрени са 199 проекта на обща стойност 1,5 млн. лева, от които 103 проекта са на общини и кметства, 

54 – на училища и 42 – на детски градини. 

Както всяка година, проектите на общините са на стойност 10 хиляди лева. 

Сумата за проектите на детските градини и училищата е завишена на 5 хиляди лева, като не се финансират 
разходи за поддръжка на сградите и училищните дворове, а е въведен задължителен критерий дейностите 

да обслужват пряко образователния процес и да бъдат насочени към повишаване на екологичната култура 

и знанията за опазване на околната среда.  

Голяма част от проектите на общините предвиждат почистване на определени участъци, тяхното 

озеленяване и създаване на зони за отдих и естетизиране и подобряване на жизнената среда в населеното 

място. Предвидени са мерки за предотвратяване на повторно замърсяване, стопанисване и бъдещо 

поддържане на предложените за изграждане обекти. 

Изпълнението на финансираните от ПУДООС проекти ще бъде проследено и в края на годината ще бъдат 

представени най-добрите резултати. 

Списъкът на одобрените проекти е достъпен на:http://pudoos.bg/wp-content/uploads/2012/05/ProtokolChOS2012.pdf 

 

Одобрени са три проектни предложе- 

ния на общините Пловдив, Стара 

Загора и Плевен – конкретни бенефи- 

циенти по схема „Подкрепа за интег- 

риран градски транспорт в петте 

големи града”.  

За проектното предложение на общи- 

на Варна предстои да се вземе окон- 

чателно решение след представяне на 

официално становище на JASPERS 

(Completion Note) за голям проект по 

смисъла на чл. 39 на регламент на 

Съвета (ЕО) №1083/2006. 

Проектното предложение на община 

Русе е в процес на оценка. 

Проектите са насочени към развитие на 

устойчиви системи за интегриран 

градски транспорт в градовете и  вклю- 

чват дейности по разработване на пла- 

нове за управление на трафика и внед -

ряване на автоматизирани системи за 

управление и контрол, обновяване на 

транспортната инфраструктура и подо- 

бряване на достъпността, насърчаване 

използването на алтернативни форми 

на транспорт (велосипеди). 

Общият размер на одобрената безвъз- 

мездна помощ възлиза на 86,5 млн лв.  

 

Одобрени общински 

проекти 

 

Инициативи за чиста околна среда 

 

На 12 юни, под егидата на Н.Пр. Филип Отие, посланик на 

Франция в България, се проведе работна среща, посветена на 

сътрудничеството между националните и местните власти с не- 

правителствения сектор при предоставянето на социални услуги 

в подкрепа на уязвими деца и техните семейства. Участие взеха 

представители на общини, НПО, партньори от Румъния и Мол- 

дова, Северен департамент на Франция, както и Мариама Диало 

– Аташе за регионално сътрудничество за правата на децата за 

България, Румъния и Молдова.   

Целта на срещата беше да се обобщи напредъкът на партньорите 

по проект ПРОКОПИЛ на френското правителство, да се обме- 

нят добри практики за изграждане и поддържане на мрежите за 

деца и създаване на трайни партньорства с неправителствения 

сектор.  

Изпълнителният директор на НСОРБ Гинка Чавдарова открои 

необходимостта от подходящи показатели за качество на този 

тип услуги, трайни канали за разпространение на добрите прак- 

тики, финансовото им осигуряване през следващия планов 

период и контрол от страна на НПО.  

Георги Богданов, изпълнителен директор на Националната мре- 

жа за децата, включваща над 100 НПО, акцентира върху слабос- 

тите на масовата практика за контрол върху процедурите, а не 

върху резултатите от услугите. Той призова промените да се 

насочат към стимулиране изграждането на трайни партньорства 

и „да не се финансират поотделно нито общини, нито НПО”.  

По инициатива на НСОРБ кметовете на Нови Пазар, Троян и 

Габрово поеха ангажимент да организират отделен дискуси- 

онен панел по време на най-големия форум на общините, 

 Годишната среща на местните власти през октомври 2012 г., 

на който да бъдат споделени резултатите от проекта.  

 

   Национално сдружение на общините в Република България                                                                   

Трайни партньорства в подкрепа на уязвими деца 

 и техните семейства 
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През 2012 г. се навършват 20 г. от първата 

Конференцията на ООН по проблемите на окол- 

ната среда и развитието (UNCED) в Рио де 

Жанейро. Тя беше наречена „Среща на високо 

равнище за Земята – Earth Summit”. На нея 

лидерите на повече от 100 държави приеха 

няколко документа: 

•  Декларация от Рио по околната среда и 

развитието;  

•  Дневен ред за ХХІ в. – подробен план за 

постигане на устойчиво развитие и 

икономически растеж през ХХІ век; 

•  Рамкова конвенция за промяна на климата; 
•  Конвенция за биологичното многообразие;  

•  Конвенция за борба с опустиняването. 

По инициатива на Бразилия през 2009 година Об- 

щото събрание на ООН взе решение за провежда- 

не на Конференция по устойчиво развитие в Рио 

де Жанейро тази година. На нея ще се направи 

преглед на изпълнението на целите за 

изминалите 20 години.  

Добилата популярност като „Рио+20” конферен- 

ция ще се проведе от 20 до 22 юни. 

Тя е едно от трите най-големи събития за това де-

сетилетие. Домакините очакват близо 50 хиляди 

участници – държавни глави, министри, пред- 

ставители на националните парламенти и други 

официални представители на страните- членки на 

ООН.   

Целта на срещата е да осигури подновяване на 

политическите ангажименти за устойчиво разви- 

тие, да даде оценка на напредъка и да анализира 

допуснатите пропуски при изпълнение на 

поетите ангажименти, да начертае план за спра- 

вяне с новите предизвикателства.  

Основните теми на конференцията: 

o Зелена икономика в контекста на устойчи- 

вото развитие и изкореняване на бедността;  

o Изграждане на институционална рамка за 

устойчиво развитие.  

В момента текат усилени преговори по заключи- 

телните документи, които ще включват новите 

политически насоки за реформиране на междуна- 

родната система за управление на устойчивото 

развитие. 

Ръководител на българската делегация в конфе- 

ренцията ще бъде президентът Росен Плевне- 

лиев. 

Очаквайте подробен материал в Информаци- 

онния бюлетин. 

Приключи работата на оценителна комисия по схе- 

ма „Подкрепа за осигуряване на съвременни социал- 

ни жилища за настаняване на уязвими, малцинстве- 

ни и социално слаби групи от населението и други 

групи в неравностойно положение” по ОП „Регио- 

нално развитие”. 

Одобрени за финансиране  са проектните предложе- 

ния на общините Видин, Девня и Дупница на обща 

стойност над 10 млн. лв.  

Те са пилотен модел за интегрирани интервенции за 

осигуряване на съвременни социални жилища и за 

трайно и устойчиво решаване на проблемите, на 

хората в неравностойно и уязвимо положение. 

Интегрираният подход за изпълнението на проекти- 

те се базира на допълването на инвестиционните 

мерки по ОПРР с дейности за осигуряване на обра- 

зование, заетост, здравеопазване, социално приоб- 

щаване, които ще се финансират по ОП „Развитие 

на човешките ресурси”.  

• Община Видин – проект  „Съвременни социални 

жилища в гр. Видин” има за цел да реконструира 50 

съществуващи жилища и изграждане на нови 30 жи- 

лища за общо 280 представители на неравностойни 

групи. 

• Община Девня – проект „Подкрепа за осигуряване 

на съвременни социални жилища за настаняване на 

уязвими, малцинствени и социално слаби групи от 

населението и други групи в неравностойно положе- 

ние в община Девня” има за цел да ремонтира и ре- 

конструира 33 съществуващи жилища  за 165 души. 

• Община Дупница – проект „Дом за всеки” има за 

цел да изгради нови 150 жилища за 460 представи- 

тели на неравностойни групи. 

Конференцията на ООН за устойчиво 
развитие  

 

Две програми ще осигурят финансиране 
за хора в неравностойно положение 

Два дни от юни (22 и 23) кюстендилци посвещават на 

“Празника на черешата”.  Изложението на плодовете 

започва през 1896 г. с  Първата национална овощар- 

ска изложба в Кюстендил, когато градът е наречен 

“Майка на българското овощарство”. 

Всяка година в изложението с конкурсен характер 

участват читалища, неправителствени организации, 

сдружения, детски градини и училища от Кюстендил 

и региона. Партньор на общината е Институтът по 

земеделие в града. За поредна година част от праз- 

ника ще бъде гостуването на кулинарния фестивал 

„Пъстра трапеза на гости на моя град”. 

Община Кюстендил е подготвила още много 

атрактивни събития. 

 

Време е за 

кюстендилски череши 


