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Съединението на България 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Съединението е едно от най-
дръзките и най-достойни събития 
в българската история. 
Това е първата категорична заяв- 
ка за самостоятелно, равноправно 
участие на българите в модерната 
история на Европа и първият ясен 
знак за европейските политици, 
че трябва да се съобразяват с 
млада България. 
 

 

   ОООтттссстттооояяявввааанннеее   нннааа   пппооозззииицццииииии     КККааалллеееннндддаааррр  

Промени в националните програми 
по заетост 

 

 

На 1 септември по покана на заместник-министъра на труда и 
социалната политика Деяна Костадинова се проведе среща между 
представители на НСОРБ, МТСП и Агенцията по заетостта. 
Фокусът на разговорите беше реализирането и финансирането на 
Националната програма „От социални помощи към осигуряване на 
заетост” (НП „ОСПОЗ”) и на регионалните програми за заетост 
(РПЗ) през 2012 г. 
МТСП направи предложения за преструктуриране на НП „ОСПОЗ” 
и промяна в съдържанието на регионалните програми.  
За формиране на обща общинска позиция за бъдещото развитие на 
програмите, която да бъде представена на заседанието на Нацио- 
налния съвет за насърчаване на заетостта, НСОРБ се обърна с 
молба към общините да вземат отношение по следните въпроси: 
� Възможност за пренасочване на част от ресурса за НП 
„ ОСПОЗ” за 2012 г. към мерките, които ще залегнат в 
регионалните програми по заетост. 
� Определяне на приоритетните области за реализиране на 
мерки за заетост по регионалните програми. 
Крайният срок за представяне на идеи е 9 септември. 
 

На тристранна среща между НСОРБ, МФ и ДФЗ бяха обсъдени варианти за решаване на два наболели 
проблема, касаещи общините-бенефициенти по ПРСР. Първият е свързан с невъзможността средствата от 
аванса по договора за безвъзмездна помощ да се ползват за разплащане с доставчиците за ДДС. 
Прилагането на ПМС 81/2010 г. принуждава общините да ползват кредити за разходи за ДДС до момента 
на възстановяването им от ДФЗ. МФ и ДФЗ поеха ангажимент за промяна на механизма. Вторият проблем 
касае реда за издаване на записи на заповед, гарантиращ получения аванс.  
След срещата НСОРБ изпрати аргументирано писмо до заместник-министър Боянова в МЗХ, в което 
настоява за промени в наредби 24 и 25/2008 г. – отпадане на изискването одобрението на записа на заповед 
(необходим за заявяване на авансово плащане) да става по реда за поемане на общински дълг.  
Като резултат от доброто сътрудничество на Сдружението с МЗХ и ДФЗ, в брой 68 на ДВ от 2 септември 
2011 г. са публикувани измененията в двете наредби, уреждащи този проблем.  
По този начин общините със сключени договори през 2011г. по мерки 321 и 322 ще могат да заявят 
авансовите плащания по проектите в нормативно установения срок без да попадат под ограниченията, 
въведени в чл. 17а на Закона за общинския дълг от 1 януари 2011 г. 
Друга важна промяна, засягаща общините с договори, сключени през 2011 г., включват увеличаване на 
размера на авансовото плащане от 20 на сто на до 50 на сто.  
 
Актуализираните наредби може да видите на: http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces 
 

 

   ВВВааажжжннниии   рррееезззууулллтттааатттиии  

Изменение в наредбите по мерки на Програмата 
за развитие на селските райони 
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   НННооовввиииннниии   

   Национално сдружение на общините в Република 

МРРБ обяви на 30 август процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова
по ОПРР, схема BG161PO001/1.2
„Подкрепа за осигуряване на съвременни
жилища за настаняване на уязвими, малцинствени
и социално слаби групи от населението
групи в неравностойно положение” с
бенефициенти общините Бургас, Видин
Дупница. В случай на освобождаване
достатъчен финансов ресурс резервни
общините: Варна, Пещера и Тунджа 
Дейностите, които ще получат подкрепа
•  Изграждане на нов сграден фонд, предназначен
за социални жилища върху терени
собственост, в който да бъдат
представители на целевата група  
•  Ремонт, реконструкция и обновяване
вуващ сграден фонд – общинска собственост
предназначен за социални жилища.  
•  Доставка на подходящо оборудване
дане за сгради/помещения, свързани 
на основни битови условия; 
•  Подобряване достъпа за хора с увреждания
сградите/помещенията. 
Общият размер на безвъзмездната
помощ възлиза на 15 659 106,46 лева. 
Краен срок: 1 март 2012 г. 
http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=actual&i
d=3029 

Управляващият орган на ОПРР внесе изменения
указанията за бенефициенти в частта
спиране и възобновяване на договор
по-голяма яснота за бенефициентите 
задълженията и стъпките при възобновяване
временно спрени договори.  
ВАЖНО! Временно спрян договор 
автоматично действието си при отпадане
обстоятелствата, довели до временно
и посочени в писмото за временно
Бенефициентът следва да възобнови изпълнението
на спрените дейности по проекта (строителство
доставки, услуги и други) от датата на отпадане
обстоятелствата за временно спиране
писмото за временно спиране. Управляващият
орган допълнително ще уведоми бенефициента
новата крайна дата на договора.  
http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/ukazaniya
za-izpalnenie-na-dogovori/finansovo-upravlenie
monitoring.aspx 

Оперативна програма „Регионално
развитие” 

ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА

КОРИГИРАНИ УКАЗАНИЯ
 

                                                                                                                             

 

Национално сдружение на общините в Република България                                                           

През този месец ще излезе
бюлетин, посветен на програмите
риално сътрудничество (ТГС
Европейския фонд за 
чество, Инструмента за
помощ и Европейския инструмент
съседство и партньорство
Бюлетинът ще представя
за напредъка по програмите
институции и звена при изпълнението
и за основните проблеми и
на проектно ниво. 
Първият брой ще запознае
стартирането на договорите
ТГС, предстоящото обучение
тях и новите покани за проектни
Той ще съдържа информация
сключване на договори за
Съвместна оперативна програма
басейн” и за изпълнението
програмите за сътрудничество
и България - Сърбия. 
Бюлетинът се подготвя
дирекция „Управление
сътрудничество” (ГД „УТС
чално ще излиза на два месеца
заинтересованите страни ще
месец. 
Изданието ще се публикува
МРРБ в рубриката „
Експертите от ГД “УТС” ще
препоръки и предложения
съдържанието на бюлетина
правят на електронен адрес
bulletintcm@mrrb.government.bg
  
 

До 30 септември е удълже
подаване на част от проектни
процедура „Изграждане на
за управление на отпадъците
(Бяла, област Русе), Варна
Добрич, Костенец (Само
Луковит, Панагюрище, Плевен
Загора и Ямбол. 
Новият срок се отнася за
(Бяла, област Русе), Варна
Добрич, Разлог и Стара Загора
 

процедура за директно 
безвъзмездна финансова помощ 

 BG161PO001/1.2-02/2011 
на съвременни социални 
уязвими, малцинствени 
от населението и други 
положение” с конкретни 
Бургас Видин, Девня и 

освобождаване на 
рс резервни са 

 
получат подкрепа са: 
сграден фонд, предназначен  
върху терени общинска 
да бъдат настанени 

и обновяване на същест  
общинска собственост, 

оборудване и обзавеж-  
 с осигуряване 

хора с увреждания до   

безвъзмездната финансова 
лева.  

http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=actual&i

внесе изменения в 
в частта за временно 

на договор, които дават 
бенефициентите за сроковете, 

при възобновяване на 

договор възобновява 
при отпадане на 

временното му спиране 
за временно спиране. 
възобнови изпълнението 
проекта (строителство, 
от датата на отпадане на 

временно спиране съгласно 
Управляващият 

уведоми бенефициента за 

dogovori/ukazaniya-
upravlenie-kontrol-i-

„Регионално 

ПРОЦЕДУРА 

Програма за
сътрудничество

ПЪРВИ БРОЙ НА

УДЪЛЖЕН
 

УКАЗАНИЯ 

Оперативна програма
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ще излезе първият брой на 
посветен на програмите за терито- 

сътрудничество (ТГС), съфинансирани от 
фонд за териториално сътрудни- 

Инструмента за предприсъединителна 
Европейския инструмент за добро- 
партньорство. 

представя актуална информация 
по програмите, за отговорните 
звена при изпълнението им, както 
проблеми и възможните решения 

ще запознае читателите със 
на договорите по програмите за 

предстоящото обучение на контрольори по 
покани за проектни предложения. 

ържа информация за предстоящото 
договори за съфинансиране по 

оперативна програма „Черноморски 
изпълнението на проекти по 

сътрудничество България -Турция 

подготвя и издава от Главна 
Управление на териториалното 

УТС” )  на МРРБ. Първона- 
излиза на два месеца, а при интерес от 

заинтересованите страни, ще се подготвя всеки 

се публикува на страницата на 
„Полезна информация”.  

ГД УТС” ще разчитат на  мнения, 
предложения за темите и 

на бюлетина, които могат да се 
електронен адрес:  

bulletintcm@mrrb.government.bg 

дължен крайният срок за 
проектните предложения  по 

Изграждане на регионални системи 
на отпадъците в региони: Борово 
Русе Варна, В. Търново, Габрово, 

Костенец Само ков), Левски (Никопол), 
Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара 

отнася за регионите: Борово 
, Варна, Велико Търново, 

Стара Загора.  

Програма за трансгранично 
сътрудничество 

ПЪРВИ БРОЙ НА БЮЛЕТИН 

УДЪЛЖЕН СРОК  

перативна програма „Околна 
среда” 
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 На 29 септември в хотел „Мериан
конфрентна зала „Мериан палас” в 
Управляващият орган на ОПРР
координационна среща с бенефициенти
консултанти по проектите за интегриран
транспорт в седемте големи града (София
Варна, Пловдив, Стара Загора, Плевен
Ще присъстват още представители на Генералната
дирекция „Регионална политика” на ЕК
координационно звено към Министерски
JASPERS (Съвместна помощ за подготовка
проекти на Европейските региони
Генерална дирекция „Програмиране
регионалното развитие”.  
На срещата ще се представят резултатите
договорите за разработване на 
насочени към модернизация и развитие
устойчив градски транспорт за градовете
Загора, Пловдив и Плевен, напредък
изпълнението на договорите и резултати
предпроектните проучвания за Варна и
и напредъкът по проектите в Бургас и София
срещата община Стара Загора ще покаже
по нейния проект. 
 

СРЕЩА С БЕНЕФИЦИЕНТИ И КОНСУЛТАНТИ
 

Конкурсът „Европейска зелена столица
е отворен за участие до 14 октомври тази
Могат да участват градове с население над
жители. Подборът за титлата ще се извършва
показателя: 
� Местен принос в борбата с глобалните
тични промени 
� Местен транспорт 
� Зелени градски площи, инкорпориращи
устойчиво използване на земи 
� Природа и биоразнообразие 
� Качество на местния въздух 
� Шумово замърсяване 
� Производство на отпадъци и управлението
� Потребление на вода 
� Пречистване на отпадни води 
� Екоиновация и устойчива заетост 
� Управление на околната среда 
� Енергийна ефективност. 
Условията за кандидатстване са достъпни
www.europeangreencapital.eu 
 

 

ЕЕввррооппееййссккаа  зз
ссттооллииццаа  2200

Главен редактор: Гинка Чавдарова, Изпълнителен директор на НСОРБ

Водещ броя: Матилда Бахнева 

      

                                                                                                                             

 

Публикувани са проекти
стване по две схеми: BG051PO001
рация на отпаднали ученици
система” по Оперативна програма
човешките ресурси” и BG051PO001
вателна интеграция на децата
етническите малцинства”
Коментари по насоките 
могат да се правят до края
септември.  
След този срок предложения
бъдат приемани!  
За да формулираме общата
изпращайте мненията и препоръките
на ел. поща namrb@namrb.org
ден на 8 септември. 
Проектите  на документите
достъпни на: http://sf.mon.bg/
 

На 1 септември приключи
административно съответствие
проектите предложения, подадени
за подбор на проекти BG051PO001
възможности”.  
Списъкът на отхвърлените
ния с посочени основания
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientSe
rvlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=19&s1=41&
s2=117&s3=321&ss=875&st=881&selid=881
 
Кандидатите с отхвърлени
жения  могат да подадат писмени
ръководителя на договарящия
работния ден на 9 септември
спазят посочените от АСП указания
Изпратените по друг начин
определеният срок няма да
Съгласно насоките за
процедурата, договарящият
писмено всеки един от отпадналите
етап на оценка кандидати
  

 

Мериан палас”, 
 Стара Загора, 

ОПРР организира 
с бенефициенти и 
за интегриран градски 
града (София, Бургас, 

Загора Плевен и Русе). 
ставители на Генералната 

политика на ЕК, централно 
Министерския съвет, 

помощ за подготовка на 
региони), МРРБ и 
Програмиране на 

представят резултатите от 
азработване на документи, 

модернизация и развитие на 
адовете Стара 

Плевен напредъкът на 
договорите и резултатите от 

за Варна и Русе, както 
в Бургас и София. След 

ще покаже обектите 

БЕНЕФИЦИЕНТИ И КОНСУЛТАНТИ Процедура „Нови

 

зелена столица” за 2014 г. 
октомври тази година. 
население над 200 хил. 
ще се извършва по 12 

борбата с глобалните клима- 

площи инкорпориращи 

отпадъци и управлението им 

 

кандидатстване са достъпни на: 

ззееллееннаа  
001144  

СПИСЪК НА ОТПАДНАЛ

ОП „Развитие

ПРОЕКТИ НА НАСОКИ ЗА

Чавдарова, Изпълнителен директор на НСОРБ 
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са проекти на насоки за кандидат- 
BG051PO001-4.1.06 „Реинтег- 

отпаднали ученици в образователната 
Оперативна програма  „Развитие на 

BG051PO001-4.1.05 „Образо 
интеграция на децата и учениците от 

малцинства” . 
  и приложенията към тях 
края на работния ден на 9 

предложения и коментари няма да 

общата позиция на общините, 
мненията и препоръките до НСОРБ 

namrb@namrb.org до края на работния 

документите по двете схеми са 
http://sf.mon.bg/ 

приключи оценката от етап 
административно съответствие и допустимост на 

предложения, подадени по процедура 
проекти BG051PO001-5.1.02 „Нови 

отхвърлените проектни предложе- 
основания е достъпен на: 

http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientSe
rvlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=19&s1=41&

s3=321&ss=875&st=881&selid=881 

отхвърлени  проектни предло- 
да подадат писмени възражения до 
на договарящия орган до края на 
на септември по пощата като 

посочените от АСП указания.  
друг начин възражения и след 
няма да бъдат разглеждани. 

асоките за кандидатстване по 
оговарящият орган НЕ уведомява 
един от отпадналите на този 
кандидати! 

          3  

роцедура „Нови възможности”  

ОТПАДНАЛИТЕ ПРОЕКТИ 

Развитие на човешките 
ресурси” 

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 


