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На крачка от Шенген 
 

На 13 октомври Европейският пар- 
ламент прие с голямо мнозинство 
втора резолюция с препоръка за 
приемане на България и Румъния в 
Шенген. Отхвърлено беше предло- 
жението за въвеждане на допълни- 
телни критерии към  двете страни. 

 
„ Съкровища от България. 

Златото на тракийските воини”  
 

Опашка от стотици депутати, поли- 
тици, хора на изкуството и студенти 
очакваше на 11 октомври официал- 
ното откриване на изложбата в Ев- 
ропейския парламент в Брюксел.  
Над сто експоната от колекциите на 
музеите в София, Пловдив, Сливен, 
Враца, Русе и Ловеч представят ан- 
тичната българска култура. Показа- 
ни са Панагюрското и Боровското 
съкровища, част от Рогозенското и 
предмети от Чернозем и Златица. За 
първи път в чужбина се показват 
експонати от разкопките край с. 
Тополчане. 
 

 
 
За местните избори са регистрирани  
29478 кандидати. Най-много са пре- 
тендентите, издигнатите от партии 
– близо 25 хил. От местни коалиции 
са 1548, а 730 от инициативни коми 
тети.  

     По данни от в-к „Новинар” 

   СССъъъбббииитттииияяя  

29 октомври 
Рожден ден на Интернет 

Точно в 22.30 ч. на 29 октомври 
1969 г. инженери от университета в 
Калифорния и от Станфордския 
изследователски институт успяват 
за пръв път да обменят данни меж- 
ду два компютъра на разстояние 
400 мили. Проектът „Арпанет” е 
възложен от Министерството на 
отбраната на САЩ. 
 

 

   КККааалллеееннндддаааррр  
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   ОООтттссстттооояяявввааанннеее   нннааа   пппооозззииицццииииии  

В помощ на общините, изпълняващи

проекти по схема „Развитие

На 13 октомври НСОРБ проведе работна среща
тостта за търсене на решения на затрудненията
щи по проект „Нов избор – развитие и реализация

Поставените от НСОРБ проблеми: 
o Забавяне на възстановяването на извършените

разходи.  
o Непризнаване на извършени разходи по проекта

Кодекса на труда и Кодекса за социално
осигуровки върху болнични, неплатен отпуск

o Чести промени в отчетната документация и
тавяне на указания и типови образци за отчети
на ръководство/наръчник за изпълнението

o Многократно представяне на едни и същи документи
отчетна документация.  

o Несъобразяване на план графика на обученията
работодателите за необходимите им професии

 
Отговорите и постигнатите договорености
o АЗ е предприела необходимите действия за
зация по ДБТ и ДРСЗ за оптимално бързо
та за плащане, в т.ч. оказване на съдействие
отчетните документи. Предстои назначаване
льори и счетоводители на регионално ниво

o Всички задължителни по КСО и КТ вноски
екта. АЗ ще направи проверка и ще даде 

o Наръчникът по проекта е готов. Той ще бъде
община и ще бъде достъпен на интернет страницата
вени са и типови образци и формуляри.  

o АЗ е готова да организира работни срещи за
ника. Заедно с НСОРБ ще направят график

o АЗ изисква 1 оригинал на отчетни документи
общините следва да представят 2-те копия

o Съгласно наръчника, броят на необходимите
АЗ ще направи повторен преглед за допълнително
изискваната документация.   

o Планирането на обученията се затруднява от
ни организации, предоставящи квалификация
професии (напр. огняри). Препоръчва се
тат сезонността на някои от професиите
заявяването на необходимите им професии

НСОРБ напомня: За ускоряване и съкращаване
обработката на документите е наложително
минимизират пропуските в отчетната си 
април НСОРБ уведоми общините за най-често

                    14 октомври  
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общините изпълняващи 
азвитие”  

работна среща с Агенцията по зае- 
затрудненията на общините, работе- 

развитие и реализация”, схема „Развитие”.  

възстановяването на извършените от общините 

по проекта, задължителни по 
за социално осигуряване – здравни 
неплатен отпуск. 
документация и забавяния при предос -
образци за отчети по проекта. Липса 
изпълнението на проекта. 
едни и същи документи, голям обем 

на обученията с изискванията на 
необходимите им професии.  

договорености: 
необходимите действия за създаване на органи- 

оптимално бързо обработване на искания- 
оказване на съдействие при изготвяне на 

назначаване на финансови контро 
регионално ниво.  

КТ вноски се възстановяват по про 
допълнителни указания. 

ще бъде предоставен на всяка 
интернет страницата на АЗ. Подгот- 

 
срещи за разясняване на наръч- 

направят график за провеждането им. 
отчетни документи, „при възможност”  

те копия; 
необходимите документи е намален. 

преглед за допълнително намаляване на 

затруднява от липсата на обучител- 
квалификация за по-специфични 
ва се работодателите да отчи- 

професиите. (напр.озеленители) при 
им професии. 

съкращаване на сроковете за 
наложително общините да 

 документация. С писмо от 
често срещаните пропуски. 
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НННооовввиииннниии   

   ПППооощщщаааНННСССОООРРРБББ    

Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството изпрати писмо до бенефици- 
ентите на ОПРР за предоставяне на авансово 
финансиране за бюджетни предприятия чрез 
сметки и кодове в Системата за електронни 
бюджетни разплащания (СЕБРА) на Нацио- 
налния фонд. На основание т. 10 от Указание 
ДДС №06/03.09.2011 на Дирекция „Държавно 
съкровище” на Министерство на финансите за 
реда и начина на предоставяне на авансово 
финансиране от СЕБРА, Управляващият орган 
на ОПРР счита, че за бенефициентите общини 
са налице възможности за алтернативно финан- 
сиране чрез други източници (фонд ФЛАГ, 
външно финансиране и др.) 
Засега УО на ОПРР, за да сведе до минимум 
риска при погасяване на авансовото финанси- 
ране, ще използва посоченото указание за осигу 
ряване на авансово финансиране на бенефи- 
циенти общини по проекти за интегриран град- 
ски транспорт в София, Варна, Бургас, Плов- 
див, Стара Загора, Плевен и Русе, чиято 
стойност надвишава 10 млн. лв. без ДДС. 

Условия за ползване на 
авансово финансиране по 

ОПРР  
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Поставените допълнително въпроси: 
o Има ли възможност за авансови плащания към 

общините? 
o Ще бъде ли удължен срокът на схемата?  
o Какви са възможностите за предоставяне на 

канцеларски материали, необходими за отчитане 
на проекта. Могат ли да се покриват разходите 
за общински екипи по проекта. 

o Може ли проверките на Дирекция „Бюро по 
труда” да се извършват в присъствието на 
работодателя. 

 
Получените отговори: 
o Агенцията няма възможност да извършва 

авансови плащания към общините. 
o Срокът на схемата е удължен до края на 2013 г. 
o Агенцията няма възможност да покрива тези 

разходи. 
o Протоколите от проверките на място задължи- 

телно се подписват от представител на работо- 
дателя. Той присъства и на проверките 

 
НСОРБ препоръчва да се използват възможнос- 
тите по проекта за наемане на лица с подходяща 
квалификация за оказване на съдействие на екипите 
при обработката и комплектоването на отчет- 
ните документи 

Подкрепа за местната инициатива в селските 
райони 

Днес бяха подписани първите 16 одобрени стратегии за местно развитие на стойност 61,5 млн. лева. Те  
получават финансиране по ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони. Договорите бяха 
връчени от министър-председателя Бойко Борисов.  
ЛИДЕР е част от Програмата за развитие на селските райони и се прилага в Европейския съюз вече 20 
години. Подходът насърчава включването на жителите на населените места в разработването и прилагането 
на стратегиите за местно развитие. Наименованието идва от абревиатурата LEADER на френски език 
(Liaisons Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale), което означава „връзки между дейностите за 
развитие на икономиката в селските райони”.  

С подписването на тези договори започва същинското прилагане на подхода ЛИДЕР в България. 
Стратегиите обхващат 488 населени места с обща територия от 12 600 квадратни километра и 440 025 души 
население. Местните инициативни групи обхващат общините: Лясковец-Стражица, Тунджа, Ардино, 
Харманли, Белово-Септември-Велинград, Етрополски Балкан, Исперих, Добричка, Разлог, Девня-Аксаково, 
Раковски, Попово, Панагюрище-Стрелча-Лесичево, Преспа (общини Баните, Лъки и Чепеларе), Троян и 
Априлци, Чирпан. Те ще одобряват на местно ниво проекти по ПРСР – за земеделие, бизнес, селски 
туризъм, инфраструктурна и др.  

Министерството на земеделието и храните обяви процедура за набиране на заявления за одобрение на 
МИГ по мярка 41 „Прилагане на стратегиите за местно развитие” от приоритетна ос 4 ЛИДЕР. Приемът 
на заявления започва днес. Краен срок  – 7 ноември.  
Обявата е достъпна на: http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1318218724.doc 
 

Нов прием по мярка 41 за прилагане на местни стратегии за развитие 
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В брой 73 на Държавен вестник
20.09.2011 г. е обнародвана НАРЕДБА
9 от 16 септември за специфичните изис
квания към безопасността и качеството
на храните, предлагани в детските заве
ния и училищата, издадена от Министъра
на земеделието и храните. Наредбата
влезе в сила от деня на обнародването
НСОРБ поиска мнението на своите

членове за проекта на наредбата през
август и септември. Сдружението настоя
тя да бъде съгласувана с местните власти
поради очертаващите се множество

финансови и организационни проблеми
при прилагането й в общините

предостави свое подробно становище
За съжаление, окончателният вариант
на наредбата бе приет без никакви
корекции на публикувания проект.  
 

Новите изисквания 
за храните в 
детските заведения 
и училищата 

Последната, четвърта покана за проектни
предложения по програма „Югоизточна
Европа“ е отворена за кандидатстване
10 октомври.  
Тя важи за всички приоритети и сфери
интервенция. Повече информация

процедурата и  пакета документи за кан
дидатстване са публикувани на а
http://www.se-
eu.net/en/downloads_section/calls/fourth_call/
Краен срок: 25 ноември. 
 

 

Обявена е последната 
покана 

Министерският съвет отговори на запитва
нето и настояването на НСОРБ за финансово
осигуряване на организационно-техничес
ката подготовка и провеждането
изборите.  
„Към 13 октомври за общините са направени
трансфери в размер на 4 390 329 лв., в т ч
възнаграждения на общинските избирателни
комисии. Създадена е организация за своев
ременно извършване на плащанията, кат
определени отделни кодове в СЕБРА, което
позволява да бъдат одобрявани с приоритет

Важна информация за провеждане
изборите 
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Държавен вестник от 
обнародвана НАРЕДБА № 

специфичните изис- 
безопасността и качеството 

детските заведе- 
инистъра 

храните Наредбата 
обнародването.  

мнението на своите 
наредбата през 

Сдружението настоя 
местните власти, 
се множество 

организационни проблеми 
общините и 
становище.  

окончателният вариант 
никакви 
 

 

 

Нов ръководител на Управляващия
 

покана за проектни 
Югоизточна 

кандидатстване от 

приоритети и сфери на 
информация за 

документи за кан- 
адрес: 

eu.net/en/downloads_section/calls/fourth_call/ 

На 4 октомври Министърът на регионалното
благоустройството назначи нов

Управляващия орган на ОП „Регионално
Деница Николова гл. директор на
миране на регионалното развитие” . 
 
Актуализирани са указанията за изпълнение
рамкови споразумения, в частта за образци
•  Приложение 6 – за удължаване на срока
•  Приложение 6а – за удължаване на
БФП с конкретен бенефициент; 

•  Приложение 7 – за  промяна на стойността
БФП; 

•  Приложение 7а – за промяна на стойността
БФП с конкретен бенефициент. 

Актуализираните образци са публикувани
http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/ukazaniya
izpalnenie-na-dogovori/finansovo-upravlenie
 

На 18 октомври новият ръководител на
на ОПРР ще подпише договори за безвъзмездна
помощ с 29 общини по схема В
„Подкрепа за развитието на природни
чески атракции” в размерът на 100 млн
Одобрени за финансиране по схемата
предложения. Договорите с останалите
бъдат подписани след представяне
документи. 
Напомняме, че при сключване на
циент трябва да представи подписани
оригинални екземпляра следните документи
•   Декларация за нередности /приложение
•   Декларация за липса на финансиране

/приложение В5/  
•   Финансова идентификация /приложение
Общините трябва да представят 
подпис, печат и гриф „Вярно оригинала
които са условие за сключване на договор
финансова помощ (в случай, че е приложимо
•  Решение на Министерски съвет

предоставяне на имоти държавна

управление на одобрените кандидати
•  Решение на общинския съвет за осигуряване
размер на собствения принос по проекта
на разходите, определени като собствен
извън общо допустимите разходи по

•  Други, съгласно текста на Решение
22.07.2011 г.  

 

Подписване на договорите
природни, културни и исторически

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО

отговори на запитва- 
НСОРБ за финансово 

техничес 
провеждането на 

общините са направени 
лв., в т. ч. за 

общинските избирателни 
организация за своев- 
плащанията, като са 

СЕБРА, което 
одобрявани с приоритет.”  

провеждане на 

                                                                                                                                          31/2011  
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Управляващия орган на ОПРР  

Министърът на регионалното развитие и 
назначи нов ръководител на 
ОП Регионално развитие”. Това е 

директор на гл. дирекция „Програ- 
.  

казанията за изпълнение на договори и 
частта за образци на анекси:  

удължаване на срока на договор за БФП; 
удължаване на срока на договор за 

 
промяна на стойността на договор за 

промяна на стойността на договор за 
 

са публикувани на: 
dogovori/ukazaniya-za-

upravlenie-kontrol-i-monitoring.aspx 

ъководител на Управляващия орган 
договори за безвъзмездна финансова 
по схема ВG161PO001/3.1-03/2010 
на природни, културни и истори- 

азмерът на 100 млн. лв. 
финансиране по схемата са общо 46 проектни 
Договорите с останалите 17 кандидати ще 

представяне на всички изисквани 

сключване на договора всеки бенефи- 
представи подписани и подпечатани в 2 

следните документи: 
нередности приложение Ж/  

на финансиране от други източници 

идентификация приложение Е1-III/   
 в 2 копия (заверени с 

Вярно оригинала” ) документите, 
сключване на договора за безвъзмездна 
случай че е приложимо):  

Министерски съвет за безвъзмездно 
имоти държавна собственост в 
рените кандидати по схемата;  

съвет за осигуряване на пълния 
принос по проекта и/или за поемане 

определени като собствен финансов принос 
допустимите разходи по проекта;  

ста на Решение РД-02-14-1571/ 

договорите за развитие на 
културни и исторически атракции 

ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”  



           

                  ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН                                                                                                                                
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Модерен технологичен парк ще бъде изграден
Александър Долев.  
Ще бъде подписан меморандум между
Документът за сътрудничество вече
Общината ще участва със своя земя с
северната индустриална зона. 
Имотът ще бъде предоставен на двата
стане в следващия мандат. Двата университета
биотехнологии и технологии в земеделие
парк ще бъде поканен и Аграрният университет
За финансиране има два варианта: заинтересовани
на държавата. Вече има идеен план и
строежът ще стартира догодина. 
     
 

НСОРБ получи поздравления за празника на
ската община от централната власт, партньорски
организации, финансови институции и

общини. Публикуваме част от тях: 
Президентът Георги Първанов: „Просперитетът
България е немислим без ефективно, стабилно
силно местно самоуправление.” 
Кметът на Столична община Йорданка
кова: „Отговорността, която носим, ни мотивира
бъдем по-силни, сплотени и ефективни
крайната ни цел е да оправдаем очакванията
гражданите.”  
Председателят на УС на НСОРБ и кмет
на Смолян Дора Янкова: „От нашия администр
тивен и човешки капацитет зависи успеха
ната власт, на демокрацията като стил на живот
бъдещето на институцията „община”, на държавата
Изпълнителният директор на РАО „ Тракия
Върляков: Нека останем верни на каузата
самоуправление – в името на добруването
общините и на хората, живеещи в тях.”  
Управителят на Фондация за прозрачни
ти Петя Донова: „Пожелаваме на всички
настоящи и бъдещи общински съветници
служители и партньори на общините здраве
и много енергия за постигане на по-добро
вено разбиране за ролята на общината в развитието
на обществото.” 
Общинска банка АД: „Нека високите ви професио
нални успехи помогнат за постигане на
облик и благополучие на хората и да заемем
тойно място в европейското общинско семейство
БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ ЗА ДОБРИТЕ
И ПОЖЕЛАНИЯ. 
Пълните текстове ще бъдат публикувани

Информационния бюлетин. 

12 октомври – ден на
българската община
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Община Сефле от Швеция, търси
или доставчик на социални услуги
за работа в мрежа в социалната
финансова подкрепа, работа с деца
зависимости, интегриране на бежанци
Сефле (Säffle) е малък град
разположен в западната част на
км от Гьотенбург, 450 км от Стокхолм
от Карлщад (град с близо 80 хил
Сефле се намира близо до езерото
голямото шведско езеро. Градът е
На по-късен етап общината може
европейско финансиране за дейностите
от мрежата.  
Ако смятате, че това предложение
свържете се с представителя на
късно до 31 октомври.  
За контакт: 
Kerstin Belander 
Ръководител на звено „Социални
services (Individual and family care)
e-mail: kerstin.belander@saffle.se
тел.:  +46 533 681677 
адрес: Socialkontoret, Industrigatan 10, 661 80 Säffle, 
Sweden 

парк ще бъде изграден в Пловдив върху общинска земя, съобщи

между общината и Пловдивския университет „
сътрудничество вече е парафиран от ректора на Техническия университет

своя земя с площ 23 декара. Теренът се намира западно

предоставен на двата университета безвъзмездно с решение на Общинския
университета ще осигурят научен потенциал за софтуерни

технологии в земеделието и хранителната промишленост. За участието
Аграрният университет. Прогнозната инвестиция е около 100 

: заинтересовани китайски инвеститори или чрез програми
идеен план и бизнес проект за технологичния парк. От общината
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Швеция, търси партньор – община 
социални услуги, за обмяна на опит и 

социалната сфера - оказване на 
работа с деца в риск, превенция на 

интегриране на бежанци и имигранти. 
малък град с 15 хил. жители, 

западната част на Швеция, на около 200 
км от Стокхолм и само на 60 км 

близо 80 хил. жители). 
близо до езерото Венерн, което е най-
езеро Градът е и културен център.  
общината може да кандидатства за 

финансиране за дейностите, осъществявани 

това предложение е интересно, 
представителя на община Сефле най-

Социални услуги” /Head of social 
services (Individual and family care) 

kerstin.belander@saffle.se  

Socialkontoret, Industrigatan 10, 661 80 Säffle, 

общинска земя, съобщи и.д. кмет на града 

университет „Паисий Хилендарски”. 
Техническия университет в София. 
намира западно от Карловско шосе, в 

решение на Общинския съвет. Това ще 
потенциал за софтуерни разработки, 

За участието в технологичния 
инвестиция е около 100 милиона евро. 

чрез програми и с подкрепа 
т общината се надяват, че 

              В-к „Марица” 

 

 

ШВЕЦИЯ ТЪРСИ ПАРТНЬОР 

 


