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Навлязохме в месеца на избо- 
рите. На 23-ти даваме вота си 
за президент и за местна власт. 
Ще упражним правото и отго- 
ворността си да изберем кой ще 
ни управлява през следващите 
четири години. Ще имаме шанса 
да определим хората, на които 
поверяваме държавата, града и 
селото, в които растат децата 
ни. 

8 октомври 
Световен ден на ходенето 

Общините ще се включат с раз- 
лични прояви в отбелязването на 
Световния ден на ходенето – меж 
дународна инициатива в рамките 
на програмата „Спорт за всички”.  

12 октомври  
Ден на българската община 
За първи път празникът се отбе- 
лязва през 1998 г. по решение на 
III -то общо събрание на НСОРБ.  
От 2007 година празнуваме като 
членове на ЕС. Денят на българ- 
ската община съвпада с Европей- 
ската седмица на местната демок- 
рация, организирана от Конгреса 
на местните и регионални власти.  

   КККааалллеееннндддаааррр  

 

Планираната за началото на октом- 
ври координационна среща с 
Управляващите органи на Опера- 
тивните програми и ДФ „Земе- 
делие” не се състоя. Определените  
от общините теми, въпроси и проб- 
леми са предоставени на Министър 
Томислав Дончев.  
НСОРБ поиска информация от УО 
и ДФЗ по въпросите, които трябва 
да се решат в срочен порядък. Про- 
веждат се и двустранни срещи.  
За получените отговори и постиг- 
натите резултати ще ви информи- 
раме своевременно. 
 

ОТЛОЖЕНА 
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Предложенията на общините за подобряване
собствената приходна база

В отговор на нашето искане, отправено към
финансисти и данъчни експерти, общините изпратиха
жения за промени в Закона за местните данъци
обсъдени от екипа и от Постоянната комисия
формиране на консенсусна позиция за осигуряване
възможности за развитие на собствената приходна
през 2012 г.  
Ръководители и експерти от звената по местни
Балчик, Борово, Ивайловград, Марица, Плевен
Русе, Стара Загора, Троян, Хасково, Чипровци
предложения за нови и актуализиране на съществуващи
ЗМДТ. Получихме идеи за подобряване процеса
на местните данъци и такси и за делегиране на
местните органи по приходите. 
От предложенията на общините НСОРБ набеляза
за практически обучения на служителите от

администрации. 
НСОРБ отново благодари на всички експерти и
за предложенията и подробните мотиви за

Сдружението остава отворено за допълнителни
жения по ЗМДТ на: n.koleva@namrb.org и факс
През миналата седмица НСОРБ предложи на
сите да се създаде междуведомствена работна група
ви промени в ЗМДТ (съгласно законодателната
полугодие на 2011 г.), като единият от акцентите
ботване на законови възможности за базата за изчисляване
  

На заседанието на 5 октомври Правителството
ите на Съвета за децентрализация на държавното
минат в пълен обем към Съвета за административната
(САР). Според решението, паритетният принцип
на общините, действал и досега в Съвета по
запазва. Промените предвиждат в случаите на
си, свързани с децентрализацията, САР да заседава
– освен зам.-министрите, членове на CAP, 
постоянния състав, в разширения ще участват областни
представители на органите на местното самоуправление
администрация. 
Решението на Правителството е в разрез с
форми на диалог и партньорство по проблемите
зацията, установени между общините и централната
При изготвянето на промените не беше взето
телния съвет на НСОРБ. Съгласно устава на
органът, имащ правомощия да решава условията
НСОРБ в междуведомствени групи.   
 

Правителството взе решение
съгласуване с НСОРБ

                      7 октомври  
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общините за подобряване на 
приходна база 

отправено към мрежата от общински 
общините изпратиха идеи и предло- 

местните данъци и такси. Те ще бъдат 
остоянната комисия по местни финанси за 

позиция за осигуряване на по-широки 
собствената приходна база на общините 

звената по местни приходи от Аксаково, 
Марица Плевен, Пловдив, Раднево, 

Чипровци и Ямбол ни изпратиха 
актуализиране на съществуващи текстове на 

подобряване процеса на администриране 
делегиране на нови правомощия на 

СОРБ набеляза допълнителни идеи 
служителите от местните приходни 

всички експерти и техните ръководители 
мотиви за исканите промени. 

допълнителни коментари и предло- 
и факс 02/943 44 31. 

предложи на Министъра на финан- 
междуведомствена работна група, която да подгот- 

законодателната програма за второто 
от акцентите да бъде разра- 

за базата за изчисляване на ТБО.  

Правителството взе решение функци- 
на държавното управление да пре- 

Съвета за административната реформа 
паритетният принцип на представителство 

в Съвета по децентрализация, се 
случаите на разглеждане на въпро- 
САР да заседава в разширен състав 

членове на CAP, които ще формират 
ще участват областни управители и 

местното самоуправление и местната 

разрез с установените трайни 
проблемите на децентрали- 
и централната власт.  

беше взето мнението на Управи- 
устава на Сдружението, той е 

решава условията за участие на 

взе решение без 
съгласуване с НСОРБ 
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   ВВВааажжжннниии    рррееезззууулллтттааатттииииии   

   Национално сдружение на общините в Република България                                                           

В началото на октомври стартира проект „Развитие 
на системата за планиране и предоставяне на соци- 
ални услуги на регионално равнище” на Агенцията за 
социално подпомагане, в партньорство с ДАЗД и 
НСОРБ. Той се осъществява по ОПРР, Приоритетна 
ос 6. „Повишаване ефективността на институциите на 
пазара на труда, социалните и здравни услуги.  
Ще бъдат обхванати всички общини. Общата стой- 
ност на проекта е 5 726 545,95 лв. 
Целеви групи: доставчици на социални услуги; соци- 
ални работници в сферата на социалните услуги от 
системата на АСП; служители в публични институ- 
ции, ангажирани с разработване и изпълнение на 
политиката в областта на социалните услуги (ДАЗД, 
АСП, АХУ, общински администрации и др.). 
АСП набира кандидати за 56 координатори по про- 
екта (по двама в област). Документи се приемат до 
14 октомври 2011 г. Допълнителна информация е 
публикувана на сайта на НСОРБ.  

 

   НННооовввиииннниии   

В НСОРБ постъпи писмо от Министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по 
повод предстоящите избори. В него е оправена молба към общинските служби за гражданска регистрация 
да съдействат при необходимост от извършване на корекции в избирателните списъци, за да се гарантира 
конституционно установеното избирателно право на гражданите.  
Министър Павлова разчита на подкрепата на общините за осигуряване на навременни и компетентни 
действия на общинските служби за гражданска регистрация. Тя апелира за взаимодействие с регионалните 
структури на МВР и териториалните звена на ГД „ГРАО” на МРРБ.   
 

НСОРБ благодари на общините, изпратили 
информация за прилаганите на местно ниво 
мерки за осигуряване на качествен и пълно- 
ценен живот на възрастните хора: Аксаково, 
Антон, Антоново, Ардино, Бойница, Велико 
Търново, Девня, Димитровград, Долна Митро- 
полия, Ковачевци, Ловеч, Малко Търново, 
Николаево, Никопол, Павел Баня, Панагюри- 
ще, Полски Тръмбеш, Провадия, Сандански, 
Своге, Силистра, Тополовград, Хасково и 
Червен бряг. 
Събраната информация ще бъде обобщена и 
представена на МТСП за използване при подго- 
товката на Национален доклад по изпълнение 
на Международния план за действие по зас- 
таряването (Мадрид, 2002 г.) и на свързаната 
с него Регионална стратегия за Европа. 
 

Министър Павлова разчита на съдействието на общините за изборите 

АСП търси координатори 
по нов социален проект 

Общините предоставиха информация 
за подготовка на национален доклад 

На 5 октомври на поредното заседание на Комисията по икономическа и социална политика на Комитета на 
регионите бе обсъдена Общата рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г., 
предложена от Европейската комисия. 
През април Европейската комисия призова държавите-членки за подобряване на достъпа до образование, 
жилищно настаняване, здравеопазване и заетост за ромското население. Комитетът на регионите подчерта, 
че регионалните и местните власти трябва да бъдат включени в процесите на вземане на решения и 
изпълнение на мерки.  
Българският делегат  Катя Дойчева, кмет на община Твърдица,  представи ситуацията у нас и усилията на 
българските общини за интегриране на ромите. Тя подчерта, че българските местни власти са изключи- 
телно загрижени от проявите на нетолерантност в последната седмица в страната. Най-важно е, че 
общинските програми, изпълнявани в България, са разнотипни , не следват определен модел, а се опитват 
по-скоро да дадат отговор и решение на наболели проблеми, сподели ощеКатя Дойчева.  
Изказването й беше прието изключително позитивно  и беше поздравена от докладчика за актуалната и 
адекватна гледна точка за адаптиране на общите правила към условията на място в общините. 
 

Българска позиция за интеграцията на ромите в 
Комитета на регионите 
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••••  декември 
„НСОРБ-Актив” ЕООД ще организира

през декември Третата национална среща

на експертите по програми и проекти
общините. Информация за нея ще
публикувана на интернет страницата
НСОРБ  

                   
Главен редактор: Гинка Чавдарова, Изпълнителен директор на НСОРБ

Водещ броя: Матилда Бахнева 

      

Обучения 

Висока оценка за културния туризъм
във Велико Търново 

Община 
Търново се предста

ви с информа

нен щанд на
народната конферен
ция „Ролята
турата за развити

то на европейските градове и региони
се проведе на 28 септември в София, в
на изнесеното заседание на Комисията по
зование, младеж, култура и научни
вания към Комитета на регионите.  
Общината беше поканена за участие
опита й в развитието на културен туризъм
опазването на богатото културно-историческо
наследство. 
Представителите на общинската админис

трация и общинската агенция „Царевград
нов” спектакъла „Звук и светлина” и
вала „Сцена на вековете”. 
Делегатите оцениха високо инициативите
общината, утвърждаващи местната идентич
ност и стимулиращи икономическото

развитие на региона. 

 
 
 

•  12-13 октомври 
В Краков ще се проведе първата 
народна конференция по проект СМАРТ

рамките на Седмицата на иновациите
Полша. Ще участват представители

одобрените за финансиране подпроекти
(общините Ямбол и Бургас). 

  

Форуми 
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ще организира 
национална среща 

програми и проекти от 
ще бъде 

интернет страницата на 

Главен редактор: Гинка Чавдарова, Изпълнителен директор на НСОРБ 

 

Следващата седмица ще бъде

самоуправление в Европа с три
тетът на регионите ще проведе
сесия от 10 до 12 октомври, на която
със заместник-председателя на ЕК
риалната политика. Областни управители
целия ЕС ще обсъдят реформата
„пакета за регионалната политика
2020 г. 
На 10 октомври официално се откриват
рените врати на регионите и градовете
като изпълнителната власт на ЕС
телните предложения за бъдещата
да използването на регионалните
места.  
НСОРБ за първи път ще вземе активно
образни дейности в Дните на отвор
нието е партньор в консорциум
Европа и ще организира специален
ще  презентира добрите практики
но управление на общините в България
НСОРБ ще има щанд с презентационни
който ще се представи и българската
Делегацията ще представи постиженията
нието за 15 години. 

културния туризъм 

По същото време в Страсбург ще
ската седмица за местната демокрация
инициативата има нов сайт с подобрена
графичен дизайн. От него може
различни печатни материали, свързани
на проявите по темата на изданието
„Човешките права на местно ниво
В предишен брой информирахме
идеи за участие по темата за правата
различни критерия за отличаване на
Все още можете да се включите
Необходимо е да се запознаете с
информация, да попълните регистрационния
да проведете своето мероприятие
жително  проявата да съвпада точно
За повече информация:  
http://www.coe.int/t/congress/demoweek/default_en.asp
 

Община Велико 
Търново се предста 
ви с информацио 
нен щанд на Между 

та конферен 
Ролята на кул 

турата за развитие  
и региони”, която 
в София, в рамките 
Комисията по обра 
и научни изслед- 

ие заради 
културен туризъм и 

историческо 

общинската админис- 
Царевград Тър- 

светлина” и фести- 

инициативите на 
местната идентич- 

икономическото 

 Между- 
проект СМАРТ в 
на иновациите в 

представители на 
финансиране подпроекти 
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ще бъде важна за местното 
три големи събития. Коми- 

ще проведе в Брюксел пленарна 
октомври на която ще обсъди заедно 

председателя на ЕК бъдещето на индуст- 
Областни управители и кметове от 

реформата на бюджета на ЕС и 
регионалната политика“ за периода от 2014-

официално се откриват и Дните на отво- 
регионите и градовете. Само дни след 

власт на ЕС представи законода- 
за бъдещата дейност ще се обсъж-
регионалните помощи от ЕС по 

ще вземе активно участие с разно- 
Дните на отворените врати. Сдруже- 
консорциум с други 12 региона от 

организира специален семинар, на който 
добрите практики за иновации и ефектив 
общините в България. 

с презентационни материали, на 
представи и българската национална кухня. 

представи постиженията на Сдруже- 

Страсбург ще се проведе Европей- 
местната демокрация. Напомняме, че 

с подобрена навигация и нов 
него може да сваляте логото и 

, свързани с организирането 
темата на изданието за 2011 г. – 

местно ниво”. 
информирахме, че са предложени 20 
темата за правата на човека и пет 
отличаване на 12 града.  
се включите активно в проявите. 

запознаете с публикуваната на сайта 
ълните регистрационния формуляр и 
мероприятие в общината. Не е задъл 

точно с обявения период.   

/congress/demoweek/default_en.asp 

  

ЕВРОПЕЙСКИ СЪБИТИЯ 

БРЮКСЕЛ 


