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1 октомври 
Покров Богородичен 

Празникът датира от X век и 
почита спасителното явяване на 
Божията Майка в Константино- 
пол, когато градът бил заплашен 
от варварско нашествие.  
Чества се само в славянските 
страни. Думата „покров“ в пове- 
чето славянски езици означава 
покривало и защита. 
 

Международен ден 
на музиката 

 
4 октомври - Световен 

ден  за защита на животните 
 

5 октомври 
 Международен ден на учителя 

   КККааалллеееннндддаааррр  

 

 

 

следва да бъдат съобразено с целта на закона
та и прозрачност за участниците за броя

Официален отговор от АОП все още няма
подход. В бр. 27 на електронния бюлетин

залага- нето на подобна методика. 

ППррииееттоо  ппррееддллоожжееннииее  ннаа  
ооббщщииннииттее  

На 29 септември Комисията по реги- 
онална политика и местно самоуп- 
равление на НС разгледа проекта за 
изменения в Закона за защита на 
животните. Той предвижда  удължа- 
ване на срока за настаняване на без- 
стопанствените животни в приюти 
до 31 декември 2015 г.  
Представителите на НСОРБ изрази- 
ха удовлетворение, че това предло- 
жение на общините е отчетено и 
включено в проекта. Те настояха и 
другите основни искания на общи- 
ните да намерят решение: за нацио- 
нална програма за справяне с 
популацията на бездомните кучета; 
комплексни мерки, ангажиращи 
всички заинтересовани страни; 
адекватно национално финансиране 
и нормативни промени. 
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   ОООтттссстттооояяявввааанннеее   нннааа   пппооозззииицццииииии  НСОРБ подготвя следващата среща с
органи на Оперативните програми

През юни НСОРБ поиска становище
обществени поръчки (АОП) и Комисията
конкуренцията (КЗК) за законосъобразността

нето на методика, даваща най-високи резултати
показатели за оценка са най-близо до средно
стойности на показателите на всички кандидати
Становището беше поискано поради разнопосочните
контролни органи на Оперативните програми
Получихме отговор от КЗК. В него се отбелязва
глеждащ спорове между възложители и участници
поръчки, Комисията се произнася единствено
ността на решенията на възложителите за откриване
възлагане на обществена поръчка. КЗК акцентира
ството, че законосъобразността на тези решения
от възприетата методика за оценка на офертите
Според КЗК, при залагане на критерий „икономически
оферта” е необходимо одобрената от възложителя
ветства на чл. 28, ал. 2 от ЗОП и да позволява
удовлетворяващ в най-голяма степен изискванията
Най-голям брой точки следва да получи участникът
максимално изгодна за възложителя с оглед на
за оценка (срок, гаранции, цена и др.). Определянето
оценка, като съществен момент от процеса на съставяне

Поредната координационната среща на НСОРБ
органи на Оперативните програми и ДФ
проведе  в началото на октомври.  
На интернет страницата на Сдружението

формуляр, с който да предложите актуални
Срокът е до днес. 
 
НСОРБ благодари на общините, пратили становища

Закона за финансовото управление и контрол

(ЗФУКПС) и на общините, които дадоха своите

промени в ЗМДТ. 

   НННСССОООРРРБББ    кккооонннсссууулллтттааанннттт   

 

Отговор на нашия въпрос: законосъобразна
методиката за оценка на оферти

с целта на закона и да почива на обективни, измерими показатели
броя на присъжданите им точки спрямо всяко изискване

все още няма. По неофициална информация вероятно ще

електронния бюлетин НСОРБ препоръча на общините засега

                    29 септември  
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следващата среща с Управляващите 
програми 

поиска становище от Агенцията за 
АОП) и Комисията за защита на 

носъобразността на прилага 
високи резултати на участници, чиито 
близо до средно аритметичните 

всички кандидати.  
поради разнопосочните тълкувания  от 

програми. 
него се отбелязва, че като орган, раз- 

възложители и участници в обществени 
произнася единствено по законосъобраз- 
възложителите за откриване на процедура за 

КЗК акцентира върху обстоятел 
решения може да се повлияе 

на офертите на участниците.  
критерий „икономически най-изгодна 

от възложителя методика да съот- 
да позволява избор на изпълнител, 
изискванията на възложителя. 

получи участникът, чиято оферта е 
възложителя с оглед на поставените критерии 

др Определянето на критериите за 
процеса на съставяне на методика, 

среща на НСОРБ с Управляващите 
програми и ДФ „Земеделие” ще се 

Сдружението може да намерите 
актуални въпроси за срещата. 

пратили становища по ЗИД на 
контрол в публичния сектор 

дадоха своите предложения за 

аконосъобразна ли е 
оценка на оферти  

измерими показатели, носещи ясно- 
спрямо всяко изискване на възложителя.  

вероятно ще е несъгласие с такъв 
общините засега да се въздържат от 



           

                  ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН                                                                                                                                             29/2011  

 

  

   ПППрррееедддссстттооояяящщщооо    

 

                                                                                                                          2 

   

НСОРБ моли общините, променили датата на своя празник, и тези, чиито 
празници не са били включени 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. 

Празничен Празничен Празничен Празничен 
общинскиобщинскиобщинскиобщински    календаркалендаркалендаркалендар    

С последните промени в Регламент № 679/2011 на 
Европейската комисия от 14 юли 2011 г. за изме- 
нение на Регламент (ЕО) №1974, параграф  16, се 
увеличи размерът на авансовото плащане, което 
вече е до 50 на сто от одобрената по договор субси- 
дия до края на програмния период на ПРСР. 
Разпоредбата  се прилага със задна дата, считано от 
1 януари 2011 г. 
Извършени са промени и в Наредбите от Програма- 
та за развитие на селските райони, които вече са 
обнародвани. С тях са отразени редът и начинът за 
получаване на авансово плащане: 
I. В срок до 31 октомври 2011 г. ползвателите с 
подадени и/или платени заявки за авансово плаща- 
не могат да подадат коригираща заявка за авансово 
плащане в размер до 50 на сто. Към нея се прилагат 
запис на заповед  и решение на общинския съвет за 
одобряване на записа на заповед. 
 
Не бе прието предложението на НСОРБ за 
приемане на по-реалистичн срок. 
 II. В случаите, когато първата заявка за авансово 
плащане е подадена преди повече от 6 месеца от 
подаването на коригиращата заявка, общините при- 
лагат документите от раздел „Документи, които 
ползвателят на помощта следва да подаде при заяв- 
 

Вчера получихме от ДФЗ писмо-обръщение към 
общините-бенефициенти по ПРСР за увеличаване 
на размера и заявяване на авансовите плащания по 
проектите. 

Важни новини от Програмата 
за развитие на селските райони 

   ПППооощщщааа   НННСССОООРРРБББ    

ка за авансово плащане” от съответното приложение 
на Наредбата. 
III. За проектите със сключени договори след 31 
декември 2010 г., за които не е подадена заявка за 
авансово плащане и определеният за това срок (не 
по-късно от 3 месеца от датата на сключване на до- 
говора) е изтекъл до влизането в сила на тези про- 
мени, срокът се удължава до 31 октомври 2011 г. 
Бенефициентите, желаещи да се възползват от 50 на 
сто авансово плащане, следва да подадат в отдел 
ДПМРСР на ДФ „Земеделие” молба за изготвяне на 
анекс за коригираната сума и едва след това могат 
да подават заявки за авансово плащане. 
За заявления, одобрени със заповед на изпълни- 
телния директор на РА, издадена след 31 декември 
2010 г., възможните процедури при подаване на 
заявките за авансово плащане са следните: 
1. При подадена и неплатена заявка за авансово  
плащане: 
•  оттегляне на старата заявка за плащане за 20 на 

сто или по-малко аванс и подаване на нова 
заявка за авансово плащане за до 50 на сто 
аванс; 

•  подаване на заявка за плащане за останалите до 
50 на сто аванс (например 30 на сто, при 
подадени 20 на сто). 

2. Когато е платена заявка за 20 на сто или по-мал 
лко авансово плащане,  допустимо е подаване на 
заявка за плащане за останалите авансови суми до 
50 на сто.  
 

През 2010 г. членовете на Националния съвет за закрила на детето, в който и НСОРБ има представител,  
сформираха три постоянни работни групи: „Координация на дейностите и политиките”, „Подобряване на 
грижата и услугите за детето и семейството”, „Превенция на насилието и злоупотребата с деца”.  Тяхната 
задача е да координират изпълнението на Националната програма за закрила на детето. 
НСОРБ изпрати на ресорните заместник-кметове на общините електронен вариант на проекта на 
Национална програма за закрила на детето 2012 г. и обобщен отчет на институциите по НПЗД за 2011 г. за 
бележки, становища и предложения. 
Второто заседание на работната група „Координация на дейностите и политиките” към НСЗД ще се 
проведе на 4 октомври. В дневния ред е предвидено и представяне на проекта на Закона за детето и 
семейството. НСОРБ не разполага с актуалния му и окончателен вариант. 
 

   Национално сдружение на общините в Република България                                                           

Готов е проектът на Закон за детето и семейството 
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   НННооовввиииннниии   

С влизането в сила на новия Закон за 
горите на Регионалните дирекции по гори 
те бяха вменени функциите по приемане и 
обработване на документите за резултати- 

те от инвентаризацията на горските култури, включител- 
но създадените върху земи – общинска собственост. 
През октомври предстои есенната инвентаризация на 
всички новосъздадени горски култури в страната.  
Напомняме, че общините, извършили залесявания 
през последните три години, трябва да спазят перио- 
да за есенната инвентаризация, съгласно действа- 
щата Наредба № 2 за залесяване и инвентаризация 
на горските култури (ДВ бр. 15/ 24.02. 2009 г.). 
Обръщаме внимание, отчетните документи се пред- 
ставят в Регионалната дирекция по горите, вместо в 
Държавното горско стопанство/Държавното ловно 
сторанство (ДГС/ДЛС).   

 

Предстои есенната инвентаризация на  
новосъздадените горски култури 

  ИИннффооррммааццииооннннии  ддннии  ии  ППааррттннььооррссккии  ффоорруумм 
 
За втората покана за набиране на проектни 
предложения по Програмата за трансгранично 
сътрудничество България-Турция ще бъдат 
организирани информационни дни в Хасково на 4 
октомври, Бургас на 6 октомври и в  Къркларели 
(Турция) на 11 октомври. Ще бъдат разгледани 
общите правила за подготовка на проект по 
Програмите за трансгранично сътрудничество, 
Насоките за кандидатстване и основните елементи от 
Формуляра за кандидатстване. Информационните 
дни са отворени за представители/експерти на 
организации в трансграничния регион. 
В Одрин ще се проведе и партньорски форум на 13 
октомври, за който ще бъде осигурен превод на 
български. Целта е да се съберат всички потен- 
циални кандидати от двете страни на трансгра- 
ничния регион и да се подпомогне установяването на 
партньорства. Форумът е отворен само за 
представители с ръководни функции.  
Желаещите да участват в двата форума трябва да 
изпратят формуляри за участие до 28 септември. 
За информация: http://www.ipacbc-bgtr.eu/bul/news/view/70 

 

ВВТТООРРАА  ППООККААННАА  ППОО  ППРРООГГРРААММААТТАА  ЗЗАА  
ТТРРААННССГГРРААННИИЧЧННОО  ССЪЪТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВОО 

 

Вече се приемат документи за участие в 
конкурса „Зелена Община”.  За шеста 
поредна година той се провежда под 
патронажа на НСОРБ. 
През 2011 година Фондация “Зелена 
Община” ще връчи награди в следните 
категории: 
•  Реализиран проект за благоустрой- 

ство на градската зелена система  
•  Проект за благоустройство на градска 

та зелена система  
•  Реализиран проект за зелено спортно 

съоръжение  
•  Реализиран проект за фонтан и водни 

ефекти 
Етапите на конкурса: 
До 11 ноември – подаване на проекти от 
общините 
До 18 ноември – обявявене на 
номинираните проекти по категории 
На 12 декември – церемония по връчване 
на наградите от конкурса в „Кемпински 
хотел Зографски”, зала „София”. 
Включете се в надпреварата като изпра- 
тите формуляр за участие до 14 ноември 
на е-мейл: foundation@zelenaobshtina.org 
 
Формулярът може да бъде изтеглен от 
сайтовете на фондация „Зелена Община” 
(http://www.zelenaobshtina.org) и НСОРБ 
(http://www.namrb.org/). Екипът на „Зелена 
Община” е на разположение за 
допълнителна информация на тел. 
02/94300 00.  
Конкурсът  се осъществява с медийната 
подкрепа на информационния портал 
„Енергетика, Екология, Икономика” 
(http://www.3e-news.net/) и националния 
седмичник за архитектура, строителство, 
инфраструктура, градоустройство и 
енергийна ефективност „Строителство 
Градът” (http://sg.stroitelstvo.info), които 
ще отразяват инициативата от началото до 
връчването на наградите. Телевизион- 
ният канал с бизнес насоченост „Бълга- 
рия он еър” ще излъчи цялата церемония 
по награждаването на живо.  

 

Заедно за по-красиви общини 
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НСОРБ обявява КОНКУРС

„Опишете бъдещето на НСОРБ в
 

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

1155  ггооддииннии  ННССО

Вчера София беше домакин на първото
заседание на Комисията по образование
култура и научни изследвания към
регионите. Столицата ни беше избрана
вано състезание с други европейски градове
Основен фокус на срещата беше 
„Европейска столица на културата“ 
вите за развитието й, устойчивостта
тите и ефективността на процеса на подбор
ден беше и приносът на Комисията 
многогодишната финансова рамка след
Заседанието беше последвано от 
конференция, на която местни и регионални
ти обсъждаха приноса на културата за
на европейските градове и региони. 
Организатори на срещата бяха Столична

на, НСОРБ и Асоциацията за развитие

 

   

Столична община – домакин
европейски форум

                                                                                                                             

 
 

Главен редактор: Гинка Чавдарова, Изпълнителен директор на НСОРБ 

 

КОНКУРС 
НСОРБ в 15 думи”  

всички, които 

трябва да изглежда тя след 

напишете всичко, стига 
думи и го изпратете на 

kumanova@namrb.; 
namrb.org.  

надхвърлят 15 думи, ще 
да бъдат допуснати до 

наградите на конкурса. 

периодично публикувани 
бюлетин на НСОРБ и на 

отличени на 
на декември. 

СООРРББ  

Европейка 
тални права

летините си, посветени на
увреждания, интелектуални
психични проблеми. Изданията
български език.  
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research
ublications_per_year/pub-disability

ПППОООЛЛЛЕЕЕЗЗЗНННИИИ   ИИ

Асоциацията на европейските
гиони (AEBR) ни изпрати
от форума „Гранични

нично сътрудничество” на английски
немски език  
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=112

 

 

От 5 до 7 октомври в Краков
Европейски форум за туризъм
концентрират върху приоритет
световна дестинация № 1
рамка в областта на туризма
конкурентноспособността 
сектор. 

Европейски форум

Най-голямото събитие, посветено
регионите, ще се проведе от
Брюксел. Очаква се да привлече
хиляди посетители – журналисти
на местните власти и  институциите
аналитици в областта на регионалната
НСОРБ ще участва със свои
с партньорите от регионалния
Хърватска и Испания (партньори
НСОРБ). 

Дни на отворените
градовете и регионите

домакин на първото изнесено 
по образование, младеж, 

към Комитета на 
избрана след оспор 

европейски градове.  
 инициативата 
“ – перспекти- 

устойчивостта на резулта- 
процеса на подбор. Обсъ- 
Комисията към дебата за 

финансова рамка след 2013 г.  
последвано от международна 

местни и регионални влас- 
културата за развитието 
региони.  

Столична общи- 
развитие на София. 

 

домакин на 
европейски форум 

Българската асоциация на архитектите
рите консултанти (БААИК обединява

България, които упражняват
консултантски услуги в стоителството
ственият  представител на ФИДИК
Общините могат да ползват справката
на Асоциацията при избор на
надзор: http://www.bacea-bg.com/bacea/node/44
Скоро БААИК ще публикува
чески задания за избор на изпълнител

 

Полезна информация
от БААИК
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 Агенция за фундамен- 
тални права ни изпрати линк към бю  
посветени на правата на хората с 
интелектуални затруднения или с 

Изданията са достъпни и на 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/p
disability-overview_en.htm 

ИИИЗЗЗДДДАААНННИИИЯЯЯ   

вропейските гранични ре- 
ни изпрати линк към доклад 

Гранични политики и трансгра- 
сътрудничество на английски, френски и 

http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=112 

октомври в Краков ще се проведе 
форум за туризъм Дискусиите ще се 
върху приоритетната цел „Европа – 

дестинация № 1”, новата политическа 
на туризма и стимулирането на 

конкурентноспособността на туристическия 

Европейски форум за туризъм  

посветено на градовете и 
проведе от 10 до 13 октомври в 

да привлече между 6 и 9 
журналисти, представители 
институциите на ЕС, учени и 

ластта на регионалната политика. 
участва със свои представители, заедно 

от регионалния консорциум от 
Испания (партньори по проект на 

отворените врати за 
градовете и регионите 

асоциация на архитектите и инжене- 
БААИК) обединява фирмите в 

упражняват строителен надзор и 
услуги в стоителството. Тя е един- 

представител на ФИДИК за България.  
да ползват справката за членовете 
при избор на фирми да строителен 

bg.com/bacea/node/44. 
публикува и примерни техни- 

избор на изпълнител 

Полезна информация за общините 
от БААИК 


