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Ден на независимостта  
На 22 септември 1908 г. във 
Велико Търново с манифест княз 
Фердинанд обявява независи- 
мостта на България. С този акт 
на практика се отхвърлят пос- 
ледните васални връзки с Осман- 
ската империя. Княжество 
България става независима дър- 
жава начело с коронования цар 
Фердинанд. Високата порта, а 
след това и Великите сили 
признават официално българ- 
ската независимост. 

 
26 септември 

Европейски ден на езиците 
 
Обявен на 6 декември 2011 г. от 
Съвета на Европа с подкре пата 
на Европейския съюз. Целта на 
празника е да насърчи изуча- 
ването на чужди езици в Европа. 
 

 

   ОООтттссстттооояяявввааанннеее   нннааа   пппооозззииицццииииии     КККааалллеееннндддаааррр  

Решенията от последното за мандата 
заседание на Управителния съвет 

На 16 септември в Центъра за обучение на местните власти в 
Гиргини се проведе разширено заседание на УС на НСОРБ. Освен 
членовете на УС, участие в него взеха и председатели на 
Постоянните комисии на Сдружението. 
 

 
   

 

 

1. УС прие позиция на НСОРБ по бюджетните взаимоотношения на  
общините с централния бюджет за 2012 г. и възложи на представи- 
телите на Сдружението да отстояват по-добри условия за работа на 
общините в първата година на новия мандат. УС определи и състав на 
Контактната група за преговори с МФ 
2. По искане на МРРБ УС на НСОРБ гласува позиция по отношение  
на декларираните от страната ни резерви по чл. 7,§ 2 от Европейската 
харта за местно самоуправление, разглеждащ финансовите компенса- 
ции на местните изборни представители. Според последния монито- 
рингов доклад за прилагане на Хартата у нас, въпросът е решен 
адекватно в ЗМСМА.  
НСОРБ не възразява  България да оттегли особеното си мнение по 
текста.  
3. УС на НСОРБ изрази становището на общините по Наредба 6 на  
Министерство на здравеопазването, регламентираща качеството и 
количеството на продуктите в дневните менюта на децата 3 до 7 
години в детските заведения.  
Общините подкрепят усилията на държавата за осигуряване на 
здравословно хранене на децата и учениците. Те изразяват сериозни 
притеснения за успешното прилагане на новите изисквания без 
допълнителен финансов ресурс и липса на време за въвеждане на 
новите правила. НСОРБ изразява готовност да се включи в 
работната група за решаване на възникналите въпроси. 
4.  УС обсъди и прие отчета на изпълнителния директор на „Фонд за  
ораните на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД , излъчен  
от Управителния съвет на НСОРБ, за периода 2007 - юни 2011 г. 
5. НСОРБ ще предприеме действия за организиране на национално  
звено, координиращо въвеждането на електронно управление на 
общинско ниво. Неговите функции ще бъдат обсъдени с Министер- 
ство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.   
6. НСОРБ ще подготви и внесе между първо  и второ четене в НС  
становище по ЗИД на ЗАТУРБ.  
УС препоръчва на общините до приемането на промени в Закона, 
общинските съвети да се въздържат от закриване на кметствата 
на формално основание. 

ПРЕДСТОЯЩИТЕ СЪБИТИЯ 
•  УС одобри предложения сценарий за отбелязването на 15-тата  
годишнина на НСОРБ на 12 декември.   
•  Управителният съвет реши първото за мандат 2011-2015 г.  Общо  
събрание  на НСОРБ ще се проведе в периода 14 февруари-30 март 
2012 г. 

 

 

НСОРБ подготвя ежегодния 
Празничен календар за 2012 г. 
Молим общините, променили 
датата на своя празник, и тези, 
чиито празник не е бил включен 
досега в календара, да ни 
уведомят за точните дати на 
празниците през следващата 
година до 10 октомври на ел. 
поща z.nenova@namrb.org или 
на факс 02/943 44 31. 
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   Национално сдружение на общините в Република България

Публикувани са измененията на

автомобилните превози (ДВ, бр. 17
Наредба №2 от 15.03.2002 г.  за условията
за утвърждаване на транспортни схеми
осъществяване на обществени превози

пътници с автобуси (ДВ бр.44/2011 г
с прилагането на разпоредбите на Регламент
№ 1370/2007. 
При сключване на договори за превоз на
общините имат възможност да  компенсират
превозвачите за извършените разходи
им предоставят изключителни

Общините имат  право да избират
сключат договора по реда на Закона

обществените поръчки/Закона за концесиите

или чрез пряко възлагане единствено

вътрешен оператор, без провеждане

конкурсна или друга състезателна процедура
Задължителното съдържание на договора

възлагане на обществени поръчки за услуги

4 от Регламент 1370/2007)  и на  договора
пряко възлагане на услуга за обществен
на пътници (чл. 16 г от Наредба

идентично. 
Когато общината възложител не

компенсиране на превозвачите за

разходи и/или не им предоставя изключителни
права срещу изпълнението на задължение
обществена услуга, редът за възлагане
да бъде съобразен с Глава втора, Раздел
Наредба № 2. 
Изискванията за възлагане на обществени

поръчки за извършване на пътнически
вози с автобуси се прилагат и за тролейбусите

 

 

 

 От 21 септември приемният ден за посещения

на общините бенефициенти във

изпълнението на договорите за предоставяне
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Регионално развитие” е   

 

Когато общините сключват

договори за превоз на пътници

   НННСССОООРРРБББ    кккооонннсссууулллтттааанннттт   

   НННооовввиииннниии   

Нов приемен ден по ОПРР

                                                                                                                             

 

Обмен на добри

   ПППрррееедддссстттооояяящщщооо    

Национално сдружение на общините в Република България                                                           

измененията на Закона за 
17/2011) и на 

за условията и реда 
транспортни схеми и за 
обществени превози на 

2011 г.), свързани 
Регламент (ЕО) 

превоз на пътници 
да  компенсират 
разходи и/или да 

изключителни права. 
избират дали да 

на Закона за 
Закона за концесиите 
единствено на лице – 

провеждане на 
състезателна процедура. 

съдържание на договора за 
поръчки за услуги (чл. 

и на  договора за 
обществен превоз 

от Наредба № 2) е 

възложител не предвижда 
превозвачите за извършени 

предоставя изключителни 
задължение за 

за възлагане трябва 
втора, Раздел II от 

възлагане на обществени 
на пътнически пре- 

прилагат и за тролейбусите. 

•  25-28 септември
 
 
Продължават учебните

проект „Побратимяването
ските градове – мост между
финансиран по програма

гражданите”. 
Млади хора от България
ния споделят опит и идеи
младите в управлението
Днес приключва посещението
ците  от Хърватска и испанската
Андалусия в общините

Асеновград.   
От 25 до 28 септември
общините Асеновград
хърватските – Мотовун

ца, както и представители
Асоциацията на хърватските
посетят испанската провинция
Те ще се запознаят

представители на местната

младежки организации

Беналмадена. 
 

 

••••  29-30 септември
Обучение „Новият

длъжностите в администрацията
наредбата за прилагането

Ще участват ръководители
управление на човешките

общинската администрация
управление на човешките
Предварителна програма
може да намерите на
на НСОРБ. Може да заявите
тел.: 02/943 44 67(8). 

 

приемният ден за посещения 
бенефициенти във връзка с 
договорите за предоставяне на 

помощ по Оперативна 
 сряда. 

От редакцията
ни съобщиха

септември

има приложение
филм „Селскостопанската
грижа за бъдещето“ . Първият
разпространен на 16 септември
бъдат достъпни в цялата
мрежа на вестника и в

http://www.standartnews.com/

сключват 
пътници 

 

Обучения

ден по ОПРР 
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Обмен на добри практики 
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8 септември 

Продължават учебните посещения по 
Побратимяването между европей- 

мост между младите хора”, 
по програма „Европа за 

от България, Хърватска и Испа- 
споделят опит и идеи за участието на 

управлението на местно ниво. 
приключва посещението на участни- 

Хърватска и испанската провинция 
общините Пловдив и 

септември млади хора от 
новград, Кула, Своге и от 
Мотовун, Осиек и Копривни- 
представители на НСОРБ и 

Асоциацията на хърватските общини ще 
испанската провинция Андалусия.  

запознаят с млади хора – 
представители на местната власт и на 

организации от Архидона и 

септември, ЦОМВ, с. Гиргини 
овият класификатор на 

длъжностите в администрацията и 
наредбата за прилагането му 

ъководители на звена по 
на човешките ресурси в 
администрация и експерти по 
на човешките ресурси. 

Предварителна програма, покана и заявка 
намерите на интернет страницата 

а заявите участие и на 
 

  

От редакцията на „Стандарт“ 
ни съобщиха, че на 30 
септември към вестника ще 
има приложение –  едночасов  

Селскостопанската политика на ЕС – 
. Първият филм беше 

разпространен на 16 септември.  Филмите ще 
достъпни в цялата разпространителска 

вестника и в онлайн изданието 
http://www.standartnews.com/ 

Обучения 
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На 30 и 31 януари 2012 г. в Бон, Германия, ще се 
проведе третата Конференция по политики за 
международно развитие, организирана от 
Министерство на външните работи на федералния 
щат Сверен Рейн - Вестфалия. Във фокуса на 
вниманието ще бъдат въпросите за връзката между 
начина на живот, консуматорските навици и 
жизнения стандарт в развиващите се страни. Как 
консуматорските стереотипи и начинът на живот 
могат да променят обществата и на Север и на Юг 
за постигане на устойчиво глобално развитие. 
Какъв би могъл да бъде приносът на бизнеса в 
етичните норми на поведение. Амбициозната 
задача на конференцията е получените изводи да 
залегнат в целите на хилядолетието  и процесите 
Rio+20, като същевременно с това ще бъдат 
представена новата световна стратегия на Северен 
Рейн и Вестфалия, разработена като част от 
отворена правителствена програма.  
Подробна информация, програмата на форума и 
начина на регистрация очаквайте в най-скоро 
време на: www.bonn-conference.nrw.de. 
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Управляващият орган на ОП „Административен 
капацитет” прекратява процедура за подбор на 
проекти по приоритетна ос ІІІ „Качествено 
административно обслужване и развитие на 
електронното управление”, подприоритет 3.1 
„Подобряване на обслужването за гражданите и 
бизнеса, в това число чрез развитие на 
електронното управление”, бюджетна линия 
BG051PO002/10/3.1–05.  
Мотивите за решението на Ръководителя на 
Управляващия орган на ОПАК са констатирани 
пропуски и нарушения в работата на 
Оценителната комисия по процедурата, с което 
са нарушени принципите за публичност и 
прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, 
равнопоставеност и недопускане на 
дискриминация. Налице са и факти, които 
поставят под съмнение ефективността на цялата 
процедура, напр. възможно припокриване/ 
двойно финансиране на 16 от общо 27 проектни 
предложения 
 

Главен редактор: Гинка Чавдарова, Изпълнителен директор на НСОРБ 

Водещ броя: Матилда Бахнева 
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Прекратена процедура по 
ОПАК 

Българският туристически съюз и Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма канят всички 
български общини като партньори в новата национална 
инициатива “100-те природни феномена на България”. 
Какво се очаква от общините: 
•  да предложат уникална природна забележителност 
натериторияна на общината, сътворена без намесата на 
човешката ръка. Допустимо е предлагането на повече 
от един обект; 

•  да опишат подробно обекта, местоположението му, 
любопитни истории или легенди, свързани с него и т.н.; 

•  снимки на обекта. 
Критерии за подбор но обекти: 
•  да са уникални творения на природата; 
•  да не са включени в националното движение “Опознай 
България – 100 национални туристически обекта”; 

•  да се намират в райони с туристически потенциал. 
Обектите ще бъдат утвърдени от Национален 
организационен комитет, включващ представители на 
МИЕТ, МОСВ, НСОРБ и БТС. 
Предложения за включване на обекти в инициативата се 
приемат в срок до 15 декември на ел. адрес 
exobts@gmail.com 
За повече информация: Български туристически съюз, 
п.к. 427, София 1000, бул. “Васил Левски” № 75, V етаж 
тел. 02/ 93 00 680, 0882/ 966 311 0882/ 966 317 

 
НСОРБ обявява КОНКУРС 

“Опишете  бъдещето на НСОРБ в 15 думи” 
 

Кани за участие всички, които 
� познават организацията; 
� работили са с нея; 
� познават екипа й; 
� имат идея как трябва да изглежда тя след 
още 15 години; 
� или просто искат да споделят представите 
си за бъдещето й. 
Регламентът: може да напишете всичко, стига 
да бъде в рамките на 15 думи и го изпратете на 
някоя от ел. пощи: m.kumanova@namrb.; 
z.nenova@namrb.org; m.bahneva@namrb.org.  
Всички идеи, които надхвърлят 15 думи, ще 
бъдат прочетени, но няма да бъдат допуснати до 
кандидатстване за наградите на конкурса. 
Сроковете: до 30 ноември. 
Всички идеи ще бъдат периодично публикувани 
в Информационния бюлетин на НСОРБ и на 
сайта на Сдружението.  
Най-добрите автори ще бъдат отличени на 
официалното честване на 12 декември. 
 

1155  ггооддииннии  ННССООРРББ  
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