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16 септември 
 
Заседание на Управителния съвет 
на НСОРБ в Центъра за обучение 
на местните власти, с. Гиргини 

Основни теми: 
•  Позицията на НСОРБ по 
макрорамката за 2012 г. 

•  Актуализиране състава на пред- 
ставителите на НСОРБ в управи- 
телни и консултативни органи 
•  Отблязване 15-тата годишнина  
от учредяването на НСОРБ 
•  Отчет за дейността на предста- 
вителите на НСОРБ във фонд 
ФЛАГ 
•  Оценка на последните форуми 
на НСОРБ 

•  Актуални проблеми на общи- 
ните. 
 

През миналия месец се проведе работна среща между НСОРБ, минис- 
тър Томислав Дончев, ръководството на ДФЗ-Разплащателна агенция, 
Управляващия орган на ПРСР и представители на общини от 
селските райони. 
Усилията на общините и НСОРБ за решаване на редица технически 
въпроси по изпълнение на проектите дадоха резултат. Представяме 
ви поставените на срещата проблеми, поетите и някои изпълнени от 
ДФЗ ангажименти: 

   1. Анексиране на договорите за безвъзмездна финансова помощ 
Промените в контролните процедури на ДФЗ-РА от 16 март т. г. 
затруд няват общините при ползване на средствата от авансовите 
плащания по проектите. Част от тях могат да ги ползват за 
разплащания към изпълнители-консултанти по договори по 
управление на проектите, други не могат.  
Забавянето на анексите възпрепятства и започването на строителните 
работи, тъй като изпълнителите чакат от общините авансово плащане.  
 

   ВВВааажжжннниии   рррееезззууулллтттааатттиии     СССъъъбббииитттииияяя  

Поети ангажименти 
•  ДФЗ ще прояви максимална гъвкавост при изготвянето на анекси към договорите с общините. Ако 

общината прецени, анекс ще може да се изготвя и след всяка обществена поръчка.  
•  Общините ще получават проектите за анекси предварително, като ще се дават разяснения какви 

намаления на разходите са извършени.  
•  ДФЗ обръща внимание на бенефициентите, че анексирането на обществените поръчки за съпътстващи 

услуги преди основната поръчка за строителство може да доведе до различни стойности на услугите в 
предварителния и окончателния анекс. 

•  ДФЗ наваксва заварените огромни закъснения при одобрението на обществените поръчки и ще ускори 
одобрението на анексите към договорите за подпомагане. Сроковете за осъществяване на контрол върху 
обществените поръчки са фиксирани в чл. 41 от Наредба 25 и в чл. 39 от Наредба 24 по мерки 321 и 322. 
ДФЗ прави всичко възможно да съгласува обществените поръчки в по-кратки срокове.  

•  ДФЗ извършва задължителен контрол при обработка на заявките за авансово плащане. Във всички 
договори на общините с банки трябва да фигурира клауза, че банката наблюдава изразходването на 
средствата по извънбюджетната сметка с код 7443 само за изпълнение на одобрения проект.  

В ДФЗ не са получавани сигнали от банки за срещани затруднения при обслужването на тези сметки. При 
предоставяне на информация за конкретни затруднения ДФЗ поема ангажимент да внесе необходимите 
разяснения.  

 
2. Признаване на несъществените отклонения в инвестиционните проекти и скритите работи 

Несъществени отклонения в инвестиционните  проекти. По реда на чл. 154 от ЗУТ несъществени отклоне 
ния в одобрения инвестиционен проект се допускат след издаване на разрешението за строеж и за тях е 
предвиден облекчен ред за съгласуване и отразяване в строителните книжа. Разходите за тях следва да се 
приемат или откажат въз основа на експертна оценка. Допустимостта на направените несъществени измене 
ния при проектите, включващи обществени поръчки, следва да се оцени и в съответствие с чл. 43 от ЗОП.  
Управляващите органи по Оперативните програми се съобразяват с методическите указания на АОП и 
приемат такива изменения.  
  

Решени технически въпроси по изпълнение на 
общинските проекти 
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Скрити работи/дейности. Очевидно не всички работи могат се установят чрез проверка на място след 
приключване на строителните обекти. Затова е въведена институцията на специализирания строителен 
надзор, който носи отговорността за надлежното изпълнение и приемане на тези работи.  
Проверките на техническия инспекторат на ДФЗ не рядко водят до непризнаване на изпълнени и актувани 
работи. Така се обезсмисля работата на строителния надзор.  
Поети ангажименти 
•  Несъществените изменения в инвестиционните проекти ще се признават. В момента общините може да 

се възползват от заложените в договорите с ДФЗ непредвидени разходи, за които има специални 
указания от Разплащателната агенция, публикувани на адрес: http://www.dfz.bg/bg/cat_accentsanonces/-
obrushtenie-obshtini-/ 

•  Ще се разработи и възможността за съгласуване на несъществени изменения чрез т. нар. заменителни 
таблици. ДФЗ публикува този месец указания за съгласуване на заменителни таблици на адрес: 
http://www.dfz.bg/bg/cat_accents/accents/obrashtenie-oa/ 

    3. Допълнителни лимити по видовете разходи, въведени с вътрешни заповеди в ДФЗ 
Практиката с вътрешни заповеди в ДФЗ-РА да се налагат допълнителни лимити, в т. ч. при разходите по 
управление на проекта, извън регламентираните в Наредби 24 и 25, води до извършване на „нередности” от 
бенефициентите и до ненужно редуциране на финансовата помощ.  
Поети ангажименти 
•  Със заповед за вътрешно ползване на изпълнителния директор на ДФЗ от 2009 г. досега са се 

редуцирали средствата за подготвителни/общи разходи по проектите.  
•  Управляващият орган и ДФЗ ще предложат механизъм за оповестяване и разясняване на подобни 

допълнителни лимити и наложени намаления.  

    4. Финансови корекции  
Налагането на финансови корекции следва да става в съответствие с Методологията за определяне на 
финансови корекции по ПМС 134 от 05.07.2011г. Корекция може да се наложи след експертна оценка на 
сериозността на „нередността” и размера на финансовата загуба на публични средства.  
Поети ангажименти 
•  ДФЗ спазва методологията и процедурата за налагане на финансови корекции по ПМС 134. На 

общините ще се дава предвидената в постановлението възможност за предоставяне на допълнителна 
информация и възражения срещу наложената корекция.  

•  Подготвен е проект на ПМС за компенсаторен фонд за финансовите корекции, чакащ одобрение от 
Министерство на финансите.  

    5. ДДС 
По досега завършените общински проекти по ПРСР не е изплатен ДДС върху признатите разходи, въпреки 
че средства за това са предвидени по план-сметката на ДФЗ.  
Поети ангажименти 
•  ДФЗ е разработил процедура за изплащане на ДДС по общинските проекти. Тя влезе в сила през юни и 

средствата за ДДС вече ще се изплащат на бенефициентите.  

    6. Окончателни плащания и безлихвени заеми 
В ДВ № 49 от 28.06.2011 г. са обнародвани изменения в Наредби 24 и 25 по мерки 322 и 321 от ПРСР, 
които променят реда за подаване на заявки за окончателни плащания по проектите и се дава възможност на 
общините-бенефициенти да ползват безлихвени кредити от държавния бюджет по реда на ПМС 59 от 
11.03.2011г.  
Поети и изпълнени ангажименти 
•  Разплащателна агенция е разработила подробни указания за реда за ползване на безлихвените кредити 

по ПМС 59 от 11.03.2011 г., публикувани този месец: http://www.dfz.bg/assets/2513/bezlihva.pdf) 
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НСОРБ поиска становище по прилагането на чл. 12, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки по 
отношение на мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” и мярка 226 „Възстановяване 
на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от ПРСР. 
С регламентирането на изключението по чл. 12, ал. 1, т. 12 от ЗОП е въведен по-облекчен режим за 
възлагане на договори за изпълнение на дейности по залесяване, сеч и добив на дървесина, ползване на 
недървесни горски продукти. Това означава, че възложителите могат да ползват основанието при 
сключване на договори, без да прилагат националните правила за възлагане на обществени поръчки. 
От Агенцията по обществените поръчки уточняват, че разпоредбата няма аналог в европейското 
законодателство. Тъй като договори с такъв предмет са предвидени в рамките на проекти по Програмата 
за развитие на селските райони, финансирана главно от Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони, разходването на средствата трябва да е съобпазено с европейсксите правила за възлагане 
на поръчки. 
АОП напомня, че позоваването на изключението е възможност, а не задължение на възложителите. 
АОП препоръчва на бенефициентите по ПРСР, възложители по смисъла на ЗОП, да провеждат процеду-
ри за обществени поръчки за посочените дейности, за да избегнат налагането на финансови корекции. 

Агенцията за обществени поръчки за възлагане на договори по ПРСР 

   ПППооощщщаааНННСССОООРРРБББ    

НСОРБ предложи на министър Дончев да 
покани ръководителите и компетентни 
експерти от Агенцията за държавна финан- 
сова инспекция, Сметната палата, АОП и 
ИА „Одит на средствата от ЕС“ за коментар 
и уеднаквяване на практиките при 
прилагането на ЗОП. Целта е да се установи 
еднозначна практика на всички контролни 
органи при случаи с разделяне на поръчките 
и определянето на праговете за обявяване 
на процедури със сходен предмет, 
финансирани от различни оперативни 
програми.  
С увеличаване на общинските проекти раз- 
личното тълкуване на казусите и налагането 
на санкции става все по-голям проблем.  
Срещата ще се състои в периода 12-16 
септември.  
За резултатите ще ви информираме в 
следващите броеве на бюлетина. 
 

НСОРБ настоява за уеднаквяване 
на практиките по ЗОП 

   ОООтттссстттооояяявввааанннеее   нннааа   пппооозззииицццииииии   

НСОРБ помоли общините за идеи и предложения за 
формиране на становище по новия Закон за 
управлението на отпадъците. Голяма част от тях 
отговориха, а на анкетата за състоянието на регио- 
налните системи за управление се отзоваха над 175 
общини.  
Междувременно 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 потърсят приемливи варианти за текстовете, 
които предизвикват най-големи възражения.  
Въпреки че част от предложенията на НСОРБ бяха 
отразени в проекта, основното безпокойство на 
общините остава продължаващото увеличаване на 
цената на услугите по управление на отпадъците, респ. 
на разходите, осигурявани чрез такса „Битови 
отпадъци. Все по-остро се поставя въпросът за 
социалната поносимост на таксата. Притеснителна е и 
липсата на финансова обосновка към Закона. Без нея 
не могат да се оценят ресурсите, необходими на 
общините за изпълнение на новите им ангажименти. 
За да има мотивирана и конструктивна позиция по 
промяната в Закона, НСОРБ се обърна отново към 
общините за търсене на решение на основните 
проблеми. Въпреки активния летен сезон получихме 
подробни отговори от 75 общини.  
Благодарим за идеите и препоръките, на които се 
базира и позицията на НСОРБ в предстоящото 
обсъждане на промените в проекта на Закон за 
управление на отпадъците! Ще ви информираме за 
по-нататъшното развитие на тази тема. 
 

 

Общините с по-активна 
позиция по ЗУО 

Държавен фонд „Земеделие” публикува 
указания към общините за заявяване на 
безлихвени заеми от държавния бюджет по 
ПМС № 59 от 11.03.2011 за извършване на 
окончателни плащания по проектите по мерки 
321 и 322 от ПРСР. 
Указанията и формуляр на заявката за 
безлихвен заем може да намерите на адрес: 
http://www.dfz.bg/assets/2513/bezlihva.pdf 
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Договориране 
До края на септември трябва да приключи догово- 
рирането на проектите по мерки 321 и 322, пода- 
дени по приема от септември-октомври 2010 г. 
След многократното отлагане трябва да се подпи- 
шат и договорите по мярка 41 „Прилагане на 
стратегии за местно развитие” по подхода Лидер, 
подадени още през август 2010 г.  

Нови приеми на проекти 
По мярка 321 предстои в най-скоро време да се взе- 
ме решение за обявяване на прием на проекти за 
деинституционализация на децата в риск, както бе 
заложено в план-графика на програмата. 
В периода септември-декември ще се обяви прием 
по мерки 223 и 226 за залесяване и превантивни 
дейности в горския фонд. Предстои да се изясни 
дали ще се приложат облекченията в условията за 
кандидатстване, одобрени на последното заседание 
на Комитета по наблюдение, в т.ч. отпадане на 
максималния размер на помощта за инвестиционен 
проект. Предвижда се и разширяване на кръга 
допустими инвестиционни разходи след актуа- 
лизация на Наредба № 3/2003 г. за противопо- 
жарните мероприятия в горския фонд.  
По мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно 
развитие” се очаква обявяване на нов прием на 
проекти до края на годината.  

Промени в нормативната уредба 
Променят се наредбите по мерки 321, 322 и 313, 
които ще регламентират по-висок размер на аван- 
совото плащане (до 50 на сто) и за проектите, 
одобрени през тази година.  
НСОРБ внесе допълнително предложение за изме- 
нение, позволяващо одобрението на записа на запо- 
вед, необходим за получаване на авансовото плаща- 
не, да не се обвързва с поемане на общински дълг.  
Своевременното приемане и обнародване на тези 
изменения ще даде възможност на ръководните 
общински органи да одобрят и заявят авансовите 
плащания в нормативно установения срок. 
Основните нерешени въпроси остават налагането 
на финансови корекции, застрашаващи финансова- 
та стабилност на общините и коректната реали- 
зация на проектите, както и изключително мудно- 
то прилагане на мерките от подхода Лидер в 
България. 
НСОРБ ще продължи да настоява за приемане на 
подготвеното ПМС за компенсиране на финан- 
совите корекции. В наредбите по Лидер предстои 
обнародване на изменения, които трябва да подпо- 
могнат изчистването на натрупаните плащания 
по мярка 431-2 и по-бързото разглеждане на проек- 
тите и заявките на плащане по мярка 41.  
 

Сдружение „Настоящи и бъдещи майки“ призовават 
кметовете на общини да подкрепят националната 
кампания „На училище без тежест”.  
Нейната основна цел е постигане на по-висока информи 
раност за опасностите от заболявания на опорно-двига 
телния апарат при децата от начална училищна възраст.   
Първият етап е от 19 август до 5 октомври. През втория 
етап ще се отчетат реалните резултати. Той ще се прове- 
де догодина през април. 
Кампанията ще завърши с номинации в три категории: 
за училища, за медии, за други организации. 
Повече информация ще намерите на http://www.snbm.org. 
За контакти: snbm_bez_tejest @abv.bg или на тел. 0887 
850 912, 0878 989 724. 

 

 

С грижа за малките ученици 

Общинските проекти – гарант за 
изпълнение на европейските 

изисквания  

В края на 2010 г. община Ботевград започна из- 
граждането на първото регионално депо за битови 
отпадъци, финансирано по ОПОС. По програма 
ИСПА бяха изградени и въведени в експлоатация 
още пет депа в Созопол, Монтана, Севлиево, Сили 
стра и Русе, както и Регионалния център за 
управление на отпадъците в Кърджали.  
През тази година в държавния бюджет бяха заде- 
лени средства за изграждане и модернизация на 
депа в общините Гоце Делчев, Сандански, Враца, 
Асеновград, Смолян, Шумен и за изграждане на 
сепариращи инсталации за битови отпадъци във 
Враца, Монтана, Силистра и Харманли.  
На 27 април беше подписан договорът със Столич- 
на община за първа фаза на интегрираната систе- 
ма за отпадъците. След одобрение на фирмата 
изпълнител, от вчерас започна строежът на новото 
депо в местността Садината.  
На  25 август стартира проектът на община Бургас 
за изграждане на регионалната система за управ- 
ление на отпадъците. В сдружението участват още 
Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, 
Карнобат и Сунгурларе. Стойността на проекта е 
43 млн. лв., от които 2, 6 млн. лв. се осигуряват от 
общините. 
С реализацията на проектите ще се осигури необ- 
ходимата инфраструктура за екологосъобразното 
обезвреждане на битовите отпадъци, в изпълнение 
изискванията на европейското законодателство.  
На 31 август изтича срокът за проекти по поканата 
от края на миналата година към 13 общини за 
изграждане на регионални системи за управление 
на отпадъците със средства от ОПОС. 
Общините изпълняват поетите от страната ни анга- 
жименти, залегнали в Националната програма за 
управление на отпадъците, според която до 2013 г. 
трябва да се изградят общо 57 системи за обез- 
вреждане на битовите отпадъци в страната. 
 

По ПРСР  
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•  5-8 септември 
 
 
Представители на общините Троян, Трявна, 
Етрополе и на екипа на НСОРБ ще напра- 
вят учебно посещение в Хърватска. То е 
част от проекта „Побратимяването между 
европейските градове – мост между млади- 
те хора”, финансиран по програма „Европа 
за гражданите”. 
Участниците са на възраст до 35 години. Те 
ще посетят Загреб и Копривница, където ще 
обменят опит и добри практики със свои 
връстници, ще участват в дискусии в общи- 
ните и в организацията „Хърватска младеж- 
ка мрежа”. Те ще посетят и няколко младеж 
ки центъра. В срещите ще участват и млади 
представители от испанската провинция 
Андалусия. 

   ПППрррееедддссстттооояяящщщооо    

••••  19-23 септември 
 

Представители на общините Варна, Шумен, 
Велико Търново, Ловеч и Пазарджик ще 
участват в обмен на опит и добри практики 
на тема „Идентифициране на потребности 
от социални услуги на местно ниво” във 
Франция. Обменът е част от проекта „Ин- 
ституционална подкрепа и социални дей- 
ности” по програма ПРОКОПИЛ. Проектът 
подкрепя местните власти в планирането на 
социални услуги на техните територии. 
Българските общини участват в него заедно 
с партньори от Румъния и Молдова.  
  

дълъг от седмици (а за някои ВиК дружества и за по-малък период) се създава реален риск от прекъсване на 
обеззаразяването на водата за голяма част от населените места в страната. Съгласно българското 
законодателство, обеззаразяването на водата с хлор и/или хлорни препарати е задължително. При спиране на 
хлорирането на водата органите на МЗ незабавно издават забрана за ползването й за питейно-битови цели 
поради риск за здравето на хората, с всички произтичащи от това последствия. От своя страна ВиК 
дружествата и РЗИ са длъжни веднага да информират населението в съответните зони на водоснабдяване за 
наложените временни ограничения и забрани за ползването на водата.  
Министерството на здравеопазването е алармирало Министерство на регионалното развитие за 
необходимостта от решаване на проблема с достъпа до инсталацията на фирмата производител.  
 
МЗ призовава общините да влязат в контакт с ръководствата на ВиК дружествата за изясняване на 
ситуацията на място и за уточняване на мерките, които биха могли да бъдат предприети, за да не се 
стигне до налагане на забрани за ползване на водата за битови и питейни нужди по места. 
За повече информация може да се обръщате към Държавния здравен инспектор – 02/9301399, както и 
към Регионалните здравни инспекции, чиито координати може да намерите на следния сайт 
http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=423&categoryid=836. 
 

ВАЖНО! Опасност от забрана 
за ползване на питейна вода 

В НСОРБ се получи писмо от Министерство на здравео- 
пазването, с което ни информират, че има реален риск от 
прекъсване на обеззаразяването на водата за голяма част 
от населените места в страната. Проблемът започва след 
като МРРБ прекрати достъпа на фирма „КонтинВеСт” 
ООД до инсталацията за съхранение и разфасоване на 
течен хлор. Фирмата, която е основен доставчик на тази 
субстанция, е ограничила сериозно снабдяването с хлор 
на ВиК дружествата в страната. Очаква се да започне и 
демонтиране на инсталацията. Съществува реален риск 
за изчерпване на количествата течен хлор, необходим за 
хлориране на питейните води в общините.  
Министерство на здравеопазването е извършило про- 
верка на ВиК дружествата за начина им на снабдяване с 
хлор, с какви количества разполагат и за какъв период 
ще могат да осигурят необходимата според норматив- 
ните изисквания дезинфекция на питейната вода. От 
получената информация става ясно, че ВиК 
дружествата в 21 области на страната доставят течен 
хлор от фирмата и разполагат с количества, които ще 
бъдат достатъчни за 10-ина дни.  
Спирането на дейността на фирмата ще създаде сери- 
озни проблеми, свързани с хлорирането на водата за 
питейни и битови нужди: липса на специализирани 
съдове, които да са собственост на ВиК дружествата, на 
специализиран транспорт, необходимост от провеждане 
на процедури по Закона за обществените поръчки за 
избор на други фирми, които да извършват 
снабдяването с течен хлор.  
При спиране на доставката на течен хлор за период по- 

 

 

  


