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През юли празнуват общините: 

Куклен, Ракитово, Велинград,  Созо- 

пол, Карлово, Левски и Стрелча. 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 

 

   КККааалллеееннндддаааррр  

   Национално сдружение на общините в Република България                             

ДЕН НА ДИАЛОГА 

Съгласно Програмата за дейността на НСОРБ за 2012 г., приета от 
Общото събрание, провеждането на Деня на диалога е определено 

за 24 септември.  

На заседанието от 19 юни УС на НСОРБ взе решение за основните 
теми на предстоящия форум: 

1. Финансовата рамка за дейността на общините през 2013 г. – 

основна тема; 
•  Очаквания на местните власти и гражданите по макрорамката 
на проекта за Бюджет 2013 в частта му за общините; 
•  Необходими промени в Закона за местните данъци и такси; 

•  Други законови промени относно местните финанси – относно 

блокиране на общински сметки, относно ограниченията за поемане 
на общински дълг, за стартиране процедура за ПЧП и др.; 

2. Въпроси от местно и регионално значение за общините. 
 

ГОДИШНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ 

Съгласно решението на Общото събрание и на УС на НСОРБ, 

Годишната среща на местните власти ще се проведе от 14 до 16 

октомври в Пловдив.  
Тя ще бъде фокусирана върху следните теми: 

•  Новата нормативна рамка за местното самоуправление; 
•  Подготовката на новия планов период 2013 – 2020 г. 
В програмата на срещата са предвидени паралелни тематични 

форуми с участието на Управляващите органи и пленарна сесия с 
участието на ключови министри. 

Ще бъде отбелязана 130-тата годишнина от приемането на първия 
закон за общините. НСОРБ ще представи концепция за разработ- 
ване на нов Закон за местното самоуправление. 
 

УС на НСОРБ обсъди реда и критериите за определяне на годиш- 

ните награди на Сдружението. И през 2012 г. НСОРБ ще връчи 

награди за община и общинар „Реформатор”; “Общински финан- 

сист с цялостен принос”; „Общински дарител; „Партньор на общи- 

ните”; „Медия на общините”; „Журналист на общините”.  

Ще ви информираме още в следващите броеве за подробностите 

около организацията на ГСМВ. 

 

Предстоящите големи форуми 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 
със сертификат по реда на Закона 
за енергийната ефективност. 
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 

 

   ОООбббщщщееессстттвввооо  

На 26 юни в Министерство на кул- 

турата бяха обявени новите пет по- 

пълнения в Националната листа на 
нематериалното културно наслед- 

ство, която се допълва през 2 години 

от 2008 г. Попаднали в нея, те могат 
да кандидатстват за признание и за- 
щита от ЮНЕСКО, където засега от 
България са само „Бистришките ба- 
би” и нестинарството. 

У нас вече работи шестият в света 
център за нематериално културно 

наследство към ЮНЕСКО. 
Номинираните предложения: 
• „Добърски баби”, предложен от 
НЧ “Просвета – 1927”, с. Добърско, 
община Разлог. 
•  „Да съхраним дунавските ритми в 
с. Антимово” – НЧ “Развитие – 
1926”, с. Антимово, Видинско. 
•  „От извора днес, за да ни има ут- 
ре”(за самоукия лютиер Ст. Петров) 
– НЧ „Братство 1869”, Кюстендил 
•  „Чипровски килими” – НЧ „Петър 
Богдан – 1909” Чипровци,  

•  Празник „Сурва” в Пернишко – 
сурвакарски групи от 31 селища. 

НСОРБ се обърна с молба към секретарите на общини и члено- 

вете на ПК по транспорт, информационни технолигии и съоб- 

щения за становища и предложения по промяната в уредбата на 
електронното управление в България.  
Очакваме попълните и изпратите анкетите до 5 юли на факс: 
02/ 943 44 31 или на e-mail: y.koleva@namrb.org.  
 

НСОРБ проучва мнението на общините 
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Заседания на Постоянни комисии 

ПППрррееедддссстттооояяящщщооо    

•  5 юли, Плевен   
ПК по икономическа политика, 

енергетика и туризъм 

Заседанието ще се проведе заедно с 
Национален форум „Управление на 

енергията на местно ниво”, органи- 

зиран от НСОРБ, в партньорство с 
Черноморски изследователски енер- 

гиен център. 

Заявки за участие се приемат до 2 

юли на факс 02/943 44 31 или на e-

mail: p.petkova@namrb.org 

Акцентите в програмата: 

•  Сесия 1: Перспективи за развитие 
на уличното осветление в общините 

- Адаптивно осветление – нова прог- 
ресивна технология за модерно и 

енергоефективно улично осветление 
- Контрол на проектирането, строи- 

телно-монтажните работи и експлоа- 
тацията – условие за съвременно ефек- 

тивно улично осветление 
- Перспектива на светлодиодното ули- 

чно осветление в България  
•  Сесия 2: Мерките за енергийна 
ефективност и ВЕИ в общините 

- Предстоящите промени в Закона за 
енергийната ефективност, свързани с 
дейността на общините 
- Подкрепа от АУЕР за мерките на 
местно ниво за енергийна ефектив 
ност и ВЕИ през новия програмен 

период 

- Очаквания на общините по проме- 
ните в ЗЕЕ и взаимодействието с 
АУЕР 

- Общински планове за ВЕИ. 

 

НННооовввиииннниии   

На интернет страницата на МРРБ е публикуван проект на 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4/2004 г. 
за условията и реда за присъединяване на потребителите и за 
ползване на водоснабдителните и канализационните услуги.  

Предложения и становища по проекта можете да изпращате в 

срок до 6 юли на електронни адреси:  

VAngelieva@mrrb.government.bg  N.Georgieva@mrrb.government.bg, 

както и на електронния адрес на НСОРБ – namrb@namrb.org     

Проектът на наредбата може да намерите на адрес: 
http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=law&ty

pe=8&id=511 

   

На 2 юли ще бъде открит за кандидат -
стване от граждани, проектът „Енергий- 
но обновяване на българските домове”. 
Проектът обхваща 36 градски центрове и 
е с продължителност три години (2012-
2015 г.). Дирекция „Жилищна политика” 
в МРРБ ще управлява изпълнението му в 
цялата страна.  
Финансова помощ за изпълнение на мер- 
ки за енергийна ефективност ще получа- 
ват Сдружения на собственици, регис- 
трирани по реда на Закона за управление 
на етажната собтвеност в съответната 
общинска администрация и в регистър 
БУЛСТАТ.  

 

Изменения в наредба 

Пътуващо лятно кино в 

общините 

„Стартира „Енергийно обновяване на 

българските домове” 

 НСОРБ получи информация от Българска национална 
телевизия, че през юли се планира реализирането на 
обществен проект ,,Пътуващо лятно кино”. Идеята е да се 
подкрепят съществуващите и възстановят изчезващите 
летни кина, както и да се популяризира новото българско 

кино. Всяка прожекция на открито ще бъде заснета и 

излъчена като разширен репортаж на следващата сутрин в 

,,Денят започва с култура”, както и кратък репортаж в 
информационните емисии на Българската национална 
телевизия. 
Организаторите разчитат изключително на съдействието на 
всяка община за: 
•  Осигуряване на подходящо место. 

•  Осигуряване на безпроблемен достъп на телевизионния 
екип до местата определени за прожекция.  

•  Осигуряване във вечерта на прожекцията на подходящо, 

изолирано помещение с интернет връзка за обработване 
на заснетия материал, монтаж и изпращане на готовия 
репортаж в София. 

•  Подкрепа на кампанията за осигуряване на безплатни 

нощувки за телевизионния екип от 9 души и охраняем 

паркинг за микробус и придружаващата го телевизи- 

онна лека кола с възможност за бартерни договори с 
хотелите и срещу излъчване на логата им с репорта- 
жите, както и на логата на местните общини включели 

се като партньори в проекта. 
Репортажите предполагат и участие на живо на гости в 
сутрешното ежедневно студио, ,,Денят започва с култура”, 

на всички поддръжници и партньори, благодарение на 
които проектът ще защити българската култура и по 

специално – летните кина и новото българско кино.  

Маршрутът включва 12 областни града и още 8 други 

общини. 

На включените в маршрута общини ще изпратим подробна 
информация за осъществяването на проекта ,,Пътуващо 

лятно кино”. 
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1111 София, ул.  „Голаш” № 23 тел./факс (02) 943 44 68; 943 44 65        

                                                                                                                                                                                                                         

Търговското представителство към Посолството на 
САЩ в България кани за участие в семинар „Опи- 

тът на САЩ във водния сектор”, който ще се про- 

веде на 10 и юли в с. Рибарица.  
Ще се представят водещи фирми от САЩ: 

- АЕКОМ е международна комания с над 45 хил.  

специалисти, която предлага професионални тех- 

нически и управленски услуги в областите окол- 

на среда, води, архитектура, планиране, проекти- 

ране на сгради и съоръжения, икономика, управ- 
ление на проекти, транспорт, енергетика, както и 

подпомагане на дейности на правителства. 
Българският клон на компанията е открит 2006 г. 

- ЕСРИ България е лидер в сферата на Географски- 

те информационни системи (ГИС) в България с 
повече от 15 г. опит в изграждане на ГИС систе- 
ми в различни сектори: кадастър, инженерна ин- 

фраструктура, околна среда и природни ресурси, 

устройство на територията, енергетика, тран- 

спорт, национална сигурност, вътрешен ред и др. 

Компанията притежава изключителна експертиза 
и опит във внедряване на ГИС технологии в 
сферата на водния сектор в България.  

- Делта Механикъл е американска компания с офи- 

си в София и Бургас, която стартира дейност в 
изграждането на инфраструктурни обекти в об- 

ластта на отпадъчни води и водоснабдяване. Тя е 
пазарен лидер в САЩ и в момента навлиза на 
българския пазар, с фокус върху проекти по 

Оперативна програма „Околна среда”. 

Участието е безплатно. 

Повече информация за семинара можете да полу- 

чите на телефон 02/ 939 5784 и 939 5740 или 

stanislava.dimitrova@trade.gov/peter.delin@trade.gov 

 

Институтът за висши европейски науки в Страсбург 
към Националното висше училище по админис- 
трация (ENA) откри процедурата за кандидатстване 
за цикъла обучения по висши европейски науки. 

Обучението е насочено към управленски кадри в 
държавния и частния сектор, които владеят френ- 

ски език. Целта му е да подготви ръководните кад- 

ри в областта на преговорите по важните европей- 

ски казуси. 

Одобрените 40 кандидати ще се срещнат с ключови 

фигури, участващи в процеса на взимане на реше- 
ния и оказване на влияние на европейско ниво. 

Програмата за обучение е съобразена с активната 
им професионална дейност (3 до 5 дни месечно в 
рамките на една година).  
Сесията през 2013 г. ще протече под патронажа на 
Йошка Фишер, вицеканцлер и министър на вън- 

шните работи на Германия (1998-2005 г.). Повече 
информация, както и досието за кандидатстване 
можете да намерите на сайта на Френския институт 
в България, рубрика „институционално сътрудни- 

чество”: 
http://www.institutfrance.bg/rubrique.php3?id_rubrique=82 

и на сайта на Националното висше училище по 

Администрация (ENA): 
http://www.ena.fr/index.php?/fr/europe/formations-

questions-europeennes/CHEE 

Кандидатурите трябва да бъдат изпратени попъл- 

нени най-късно до 3 септември на адрес:  
Ecole Nationale d`Administration, 

Cycle des Hautes Etudes Europeennes, 

1, rue Sainte Marguerite 

67080 STRASBOURG CEDEX 

France 

 

Международна конференция за млади лидери 

От 21 до 28 юли в НДК ще се проведе петата конференция за млади лидери „Модел 

обединени нации”. Това е една от най-разпространените младежки международни прояви 

в света. Тя възпроизвежда работата на съвети и комисии на ООН и ЕС в реална среда и  

максимално близо до истинската им работа. В рамките на конференцията се провеждат и много други 

прояви.  

Организатори на проявата са фондация „Софийски интернационален модел обединени нации 

(СОФИМОН)”, Ротари – клуб София и клуб София Средец, а партньори са ООН-България, 
Европейската комисия, Столична община, Атлантическият клуб, Софийският университет и почти 

всички министерства.   
Организаторите отправят покана до общините за подкрепа и участие на техни младежки представители. 

За повече информация: www.foundation.sofimun.org 

 

 

 
 

Американският опит във 

водния сектор 

 

Висши европейски науки за 

управленски кадри 


