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Българин с наградата на 

Европейския парламент 
Първият механик на кораба „Коста 

Конкордия” Петър Петров, който 

помогна за спасяването на повече от 

500 души, е сред 37-те лауреати на 

наградата „Европейски гражданин 

за 2012 г.”. Призът се присъжда от 

Европейския парламент от 2008 г. за 

изключителни постижения или дей- 

ствия в полза на Европа и по-добро 

то разбирателство между нейните 

граждани.  

Тази година за приза бяха пред- 

ложени общо 61 кандидатури. Спе- 

циално жури определи лауреатите 

на 19 юни. Наградата е почетен 

медал. 

   КККааалллеееннндддаааррр  
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На 19 юни в Бургас се проведе разширено заседание на УС на 

НСОРБ. Участваха и представители на Контролния съвет, кмето- 

вете на общините Айтос, Приморско, Поморие, Созопол, Сунгур- 

ларе, председателите на общинските съвети на Бургас и Созопол. 
Гост на заседанието беше Валери Борисов, зам.-министър на тран- 

спорта, информационните технологии и съобщенията. 

Представяме по-важните решения: 

Изпълнение на общинските бюджети за 2011 г. 
НСОРБ представи анализ на изпълнението на общинските бюджети 

за 2011 г. На базата на направените в него изводи и препоръки УС 

реши да бъде разработено предложение по отношение на финан- 

совата рамка за общините за 2013 г. (за капиталовите разходи, 

изравнителната субсидия, необходим ресурс за недофинансираните 

държавни делегирани дейности и т. н.). 

Общинските европроекти 
НСОРБ представи анализ на изпълнението на общинските проекти, 

съфинансирани от ЕС. УС реши на база на изводите да бъдат под- 

готвени предложения за подобряване на механизма за споделяне на 

отговорностите при финансови корекции по европейски проекти. 

Позиция по нормативни промени 

•  НСОРБ представи предложения за промени в ЗМДТ в две 

насоки: същностни, насочени към постигането на качествено 

нова приходна база на общините, и подобряващи настоящата 

система от данъци и такси. УС реши да се задълбочат аргумен- 

тите и обосновкана на същностните предложения за стартиране 

на работата по нов ЗМДТ. 

•  УС възложи на ПК на НСОРБ по регионална политика и местно 

самоуправление да обсъди проекта на Стратегия за регионално 

развитие и на НСОРБ да подготви становище на базата на 

направените бележки и предложения. 

•  УС подкрепя принципно инициативата на правителството за 

включването на земетресенията като част от задължителните 

елементи на застрахованетои настоява пред Народното събра- 

ние промяната да бъде обвързана със законодателни промени в 

Закона за застраховането, гарантиращи реалното изплащане на 

разходите за възстановяване на щетите.  

•  УС одобри становището на НСОРБ по ЗИД на Закона за 

развитие и закрила на културата с направеното допълнение от 

комисията на НСОРБ по култура, гражданско общество и 

медии 

•  УС обсъди предложение на Министъра на регионалното разви- 

тие и благоустройството за изменение и допълнение на норма- 

тивни актове в областта на обществения транспорт 

Управителният съвет даде добра оценка за резултатите от първите 

заседания на постоянните комисии на НСОРБ. 

Общинските бюджети и проекти във фокуса на 
заседанието на УС на НСОРБ 

В изпълнение решение на УС, 

НСОРБ спешно събира информа- 

ция за размерите на загубата на 

местни приходи за 2011 г., вслед- 

ствие на освобождаването от данък 

„Недвижими имоти” за сградите 

получили сертификат по реда на 

Закона за енергийната ефектив- 

ност. 

Справката може да бъде изтеглена 

от интернет страницата на НСОРБ 

– http://www.namrb.org 

Благодарим на всички общини, ко- 

ито до момента коректно ни 

подават исканата информация. 

НСОРБ събира информация за 

загубите на местни приходи 

Следващото заседание на УС на НСОРБ ще бъде на 13 юли в 

Търговище. 

   НННооовввиииннниии  

27 юни 

130 години от създаването на 
Министерството на 

регионалното развитие и 
благоустройството 

 

30 юни – 1 юли 

Шести конгрес на Синдиката 

на българските учители 
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Обучения 

ПППрррееедддссстттооояяящщщооо    

•  5 - 6 юли, Бургас   
„Текущо счетоводно отчитане 

– актуални въпроси 2012” 

 

„НСОРБ-Актив” организира обучение 

за счетоводителите на общините.  

Лектор ще бъде Елена Аврамова, дър- 

жавен експерт в дирекция „Държавно 

съкровище”, МФ.  

Акцентите в програмата са: 

•  Класифициране и отчитане на 

ДМА и НДМА; 

•  Капиталови разходи за реконструк- 

ция, модернизация и основен 

ремонт на ДМА; 

•  Провизиране на вземания и задъл- 

жения; 

•  Отчетност на средствата по Опера- 

тивни програми и на наложени 

финансови корекции; 

•  Въпроси, свързани с препоръки в 

одитите на Сметната палата 

На интернет страницата на НСОРБ 

може да намерите информация за обу- 

чението и заявка за участие. 

Използвайте възможността да изпра- 

ти те предварително практически ка- 

зуси и въпроси към лектора до 3 юли 

на e-mail: l.velichkova@namrb.org  

 

 

НННооовввиииннниии   

Форуми 

•  28 – 29 юни, Велико Търново 
Национална среща на експертите 
по устройствено планиране от 

общините 

Крайният срок за заявяване на учас- 

тие е 25 юни. Срещата се организира 

от НСОРБ и търговското дружество 

„НСОРБ-Актив”. Поканени са главни- 

те архитекти и експерти от общините, 

зам.-кметове и общински съветници. 

Акцентите в програмата: 

•   Планова осигуреност на общините; 
•  Опазване и социализация на архи- 

тектурното и културно-историческо 

наследство; 

•  Качествени жилища в качествена 

селищна среда; 

•  Интегрирани планове за градско 

развитие. 

Програма и заявка за участие може да 

намерите на интернет страницата на 

НСОРБ. 

Европейската комисия е одобрила изпратеното преди повече 

от година искане на България за прехвърляне на 600 млн. лв. 

от мерки, към които има слаб интерес, към по-атрактивни. 

Официалното одобрение за промяна в програмата е получено 

в Министерство на земеделието и храните ведомството в 

сряда. Приемът на проекти за новите средства започва след 

около месец. 

3а модернизация на земеделски стопанства ще бъдат прехвър- 

лени 276 млн. лв. Към младите фермери ще се насочат 78 млн. 

лв.  

ЕК е позволила насочването на 240 млн. лв. към схемата за 

основни услуги за населението в селските региони. Местните 

администрации ще могат да подават проекти между 16 юли и 

19 август. В рамките на приема ще се приемат проекти за 

изграждане и реконструкция на водопроводи и пътища, както 

и за строителство на театри, библиотеки, културни и спортни 

центрове. 

Прехвърлените пари са от схеми в програмата, към които няма 

сериозен интерес и има вероятност да не могат да бъдат 

усвоени. Това са мерките за създаване на полупазарни стопан- 

ства, първоначално залесяване на неземеделски земи, разнооб- 

разяване към неземеделски дейности, професионално обуче- 

ние и др. В момента по програма са договорени 54.5% от 

парите, а изплатените са 39%, или над 1 млрд. евро. 

ПРСР: Европейската комисия одобри 

прехвърляне на 600 млн. лв. 

Българското женско лоби и Европейското женско лоби орга- 

низират на 13 юли в София конференция „Трафик на жени и 

проституция: български и европейски перспективи”. Тя ще 

даде възможност на политици, експерти, представители на 

различни организации и институции да обсъдят политики, 

стратегии и практики за борба с трафика на жени.  

Гости на конференцията ще бъдат министрите на вътрешните 

работи и на правосъдието, главният секретар на комисията за 

борба с трафика на хора и координаторът за борба с трафика 

на хора към ЕС. 

 

Трафикът на жени и проституцията 

В ЕДНО ИЗРЕЧЕНИЕ: 

••••  25 – 26 юни: в София ще се проведе регионална конфе- 
ренция на градовете и общините-приятели на детето 
„Здравето на детето и правото на игра”, организирана от 
УНИЦЕФ-България, Европейската мрежа на градовете-
приятели на детето и Мрежата на общините-приятели на  
детето в България; 

••••  26 юни: НСОРБ организира в София координационна 
среща на партньорите по проект SMART+; 

••••  26 юни: в София ще се проведе среща на институциите, 
отговорни за изпълнение на компонент 1 по програма 
„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България” на 
Министерството на здравеопазването. 
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На 1 юли Кипър ще поеме председател- 

ството на Европейския съюз. Правител-

ството на страната определи основните 

приоритети на шестмесечния си мандат.  

Целта е Европа да стане по-ефективна и 

устойчива; с по-ефикасна икономика, 

основана на икономически растеж; да се 

приближи повече до своите граждани и 

до своите съседи. 

Ключов въпрос ще бъде дългосрочната 

финансова рамка на ЕС за периода 2014 

– 2020 г. и завършване на преговорите 

по рамковото споразумение. Особено 

внимание ще се обърне на постигането 

на общи политики и финансови прог- 

рами. 

Кипър ще насърчава развитието на вът- 

решния пазар, за да съживи европейска- 

та икономика и да подкрепи малките и 

средни предприятия. 

В социалната област Кипър ще постави 

акцент върху въпросите на младежката 

заетост, Европейската година на актив- 

но стареене и солидарността между по- 

коленията.  

Важна тема ще бъде благосъстоянието 

на децата и борбата с бедността сред 

най-малките, както и насърчаването на 

грамотността. 

Кипър иска да допринесе Европа да ста- 

не по-близка със съседите си. Ще обър- 

не специално внимание на южното из- 

мерение на европейската политика за 

добросъседство и процеса на разширя- 

ване. 

Кипър поема председателството на Ев- 

ропейския съюз и работата по ключови 

икономически и финансови политики на 

общността със сериозни вътрешни зат- 

руднения точно в тази сфера. Страната е 

изправена пред опасността да стане пе- 

тата страна-членка, която иска евро- 

пейска финансова помощ. 

 

Вече повече от 10 години представи- 

тели на градове от България и Русия се 

събират на традиционна среща, за да 

обсъдят проблемите и приоритетите 

на двустранните взаимоотношения.  

Датата 12 юни е избрана като знамена- 

телна за Руската федерация. На този ден 

през 1990 г. е приета Декларацията за 

суверенитета на Русия, през 1991 г. се  

провеждат първите демократични избори за президент, а през 

1994 г. денят е обявен за национален празник на Русия. 

Тази година от 12 до 15 юни домакин на Седмата среща на 

побратимените градове от България и Русия беше град Шу- 

мен. Той е един от най-активните български градове в под- 

държането на двустранните взаимотношения. 

В пленарното заседание участваха представители на общини- 

те Варна, Велики Преслав, Габрово, Добрич, Елин Пелин, 

Казанлък, Левски, Нови пазар, Пазарджик, Плевен, Тетевен, 

Търговище, Червен бряг, Шумен, на НСОРБ, на Министерство на 

икономиката, енергетиката и туризма и на Федерацията за 

приятелство с народите на Русия и ОНД.  

Руската страна беше представена от града-герой Смоленск; градо- 

вете Новороссийск, Подолск, Мытищи, Наро-Фоминск, Ростов 

на Дон; Международната асоциация „Побратимени градове” 

(МАПГ), посолството на Руската федерация в България и 

Генералното консулство на РФ във Варна. 

Представителят на МИЕТ посочи, че в последните години тър- 

говският обмен между двете страни се развива възходящо, но 

все още има дисбаланс между вноса и износа. Той подчерта, 

че желанието на България е да си възвърне традиционните 

руски пазари, особено за износа на селскостопанска продук- 

ция и изделия на хранително-вкусовата промишленост.  

Изпълнителният директор на НСОРБ и вицепрезидентът на 

МАПГ засегнаха проблемите на процеса на побратимяване 

между българските и руските градове, прекъснатите връзки и 

необходимостта от възстановяване на добрите традиции.  

Участниците приеха декларация, с която се ангажират да раз- 

ширяват сътрудничество между градовете, да подкрепят ди- 

ректния обмен на информация, добри практики и опит. 

НСОРБ благодари на всички общини, участвали в срещата, и 

специално на община Шумен за отговорното и компетентно 

участие и за гостоприемството. 

Очаквайте подробен материал в Информационния бюлетин. 

 

Традиционен форум на побратимени градове от 

България и Русия 

Международният изследователски център за местно развитие в Лион е обявил програмата за предстоящите 

обучения през 2012/2013 г. Те са насочени към професионалисти в областта на местното развитие (общински и 

държавни служители, обществен сектор, НПО, изследователски центрове и пр.) в няколко направления – стратегии и 

политики за местно и териториално развитие; развиване на оперативни умения и др.  

Обучението може да бъде по модули с продължителност между 1 и 6 седмици; разпределено за няколко години или в 

рамките на едно 12-месечно обучение. След завършване на обучението Центърът издава документ, признат от 

френската държава. 

За повече подробности може да се свържете директно: Centre International d'Etudes pour le Développement Local 

19 rue d’Enghien, 69002 Lyon, France, Tel : 00 33 4 72 77 87 50, e-mail: ciedel@univ-catholyon.fr, www.ciedel.org 

 

Кипърското председателство на 
ЕС – за устойчива и 
ефективнаЕвропа 
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На 18 юни Европейският омбудсман публикува принципите, които следва да важат за служителите на 

публичната администрация, за да отговорят на изискването на обществото. Те са същината на 

етичните стандарти и съществен елемент от културата на обслужване, към която се придържат 

служителите на европейската публична администрация: 

 

1. Всеотдайна служба в интерес на Европейския съюз и неговите граждани 
Служителите на европейската публична администрация следва да имат ясното съзнание, че 

институциите съществуват, за да служат на интересите на Съюза и неговите граждани. 

Те следва да изпълняват функциите си по възможно най-добрия начин и да се стремят по всяко време 

да спазват най-високите професионални стандарти и да бъдат добър пример за другите. 

2. Почтеност 
Служителите на публичната администрация следва да се ръководят от чувство за коректност и с 

изискванията на закона. Те не следва да се поставят във финансова или друга зависимост, която би 

могла да повлияе при изпълнението на задълженията им, включително като получават подаръци. 

Трябва да предприемат стъпки за избягване на конфликт на интереси и появата на такъв конфликт. Те 

следва да предприемат бързи действия за решаването на всеки възникнал конфликт. Това задължение 

продължава и след напускането на поста им. 

3. Обективност 
Служителите на публичната администрация следва да бъдат безпристрастни, с отворено мислене, да се 

водят от доказателствата и да са готови да изслушат различни гледни точки. Те следва да са готови да 

признаят и поправят грешките си. 

Те не трябва да проявяват дискриминация и да позволяват на личните си симпатии или неприязън към 

дадено лице да влияят на професионалното им поведение. 

4. Уважение към другите 
Служителите на публичната администрация следва да се отнасят с уважение един към друг и към 

гражданите, да бъдат учтиви, отзивчиви и услужливи и да действат своевременно. Те следва да 

полагат истински усилия да разберат какво казват другите и да се изразяват ясно, като използват 

понятен език. 

5. Прозрачност 
Служителите на публичната администрация следва да са готови да разясняват дейностите си и да 

обосновават действията си, да водят подходяща отчетност и да приемат с готовност обществените 

проверки на тяхното поведение. 

Програмата „Обмен на опит” на Централноевропейската инициатива (CEI)се финансира от италианското 

правителство и има за цел предаването на опит, обучения, консултации и техническа подкрепа от страна на 

различни структури от страни-членки на ЕС (държава-кандидат) към страни-нечленки на ЕС (държава-

бенефициент), като условието е и двете държави да бъдат членки на Централноевропейската инициатива. 

Местните и регионални власти са един от основните допустими кандидати по програмата. Общата сума, 

която ще се разпределя между всички одобрени проекти е 285 хил. евро, а максималната сума, която 

програмата може да отпусне за 1 проектно предложение е 40 хил. евро. Кандидатът съфинансира 50% 

от общата стойност на проектите.  
Допустими държави-бенефициенти са Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, Македония, Молдова, 

Черна гора, Сърбия и Украйна. Допустимите дейности по проектите са обучения, семинари, посещения 

на място, консултации, техническа помощ и т.н. 

Проектите са подходящи за общини, които имат силни партньорски контакти в посочените държави-

бенефициенти. 

Крайният срок за кандидатстване по програмата е 20 юли 2012 г. 

За повече информация посетете интернет страницата http://www.cei.int/KEP?tab=1 

 

Какво очакват европейците от служителите на публичната администрация 

Възможности за кандидатстване: програма „Обмен на опит” (Know-how exchange 

Program – KEP) на Централно европейската инициатива 
 

 

CEI е създадена през 1989 г. и днес включва 18 страни-членки: Албания, Австрия, Беларус, Босна и Херце- 
говина, България, Италия, Македония, Молдова, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Украйна, 
Унгария, Хърватия, Черна гора и Чехия. Обхваща територия от 2.4 млн. кв. км и население от почти 250 млн. 
души. CEI е първият регионален форум за Централна, Източна и Югоизточна Европа и има най-дългата 
история сред всички регионални организации, процеси и инициативи. 


