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  24 октомври 
 Ден на ООН 

Създадена през 1945 г., ООН  е 
единствената универсална между 
народна организация, упълномо- 
щена от своите държави-членки 
да „избави идните поколения от 
бедствията на войната, да потвър- 
ди отново вярата в основните пра- 
ва на човека, в достойнството и 
ценността на човешката личност, 
в равноправието на мъжете и же- 
ните, в равенството на големите и 
малките народи...” 

31 октомври 

 

Международен ден на Черно 
море 

Международният ден на Черно мо 
ре е отбелязан за първи път през 
1992 г., когато България, Грузия, 
Румъния, Русия, Турция и Украй- 
на подписват в Букурещ Конвен- 
цията за опазване на Черно море.  
След 4 години, на 31 октомври 
1996 г., черноморските държави 
приемат Стратегически план за 
действие за възстановяване и 
опазване на Черно море.  

   КККааалллеееннндддаааррр  

 

 

Делегация на Конгреса на местните и 
регионални власти на Съвета на Евро- 
па пристига на 21 октомври, за да наб 
людава местните избори в България. 
На 21 и 22 октомври наблюдателите 
ще имат срещи с екипите на Минис- 
терството на регионалното развитие и 
благоустройството, Централната из- 
бирателна комисия, НСОРБ и пред- 
ставителите на другите мисии, които 
ще наблюдават изборите.  
Шест екипа ще следят изборния про- 
цес в различни  общини. Ден преди 
изборите, на 22 октомври, те ще се 
срещнат с кандидатите за кметове и 
водачите на изборните листи в тях. 
Първоначалните впечатления на деле- 
гацията ще бъдат представени пред 
медиите на 24 октомври. 
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   ОООтттссстттооояяявввааанннеее   нннааа   пппооозззииицццииииии  

Започват разговорите по бюджетната
рамка за 2012 година

Министерство на финансите покани НСОРБ
бюджетната рамка за 2012 година на 24 октомври
НСОРБ ще постави акцент върху най
общините. В преговорите ще участват представители
ната група, избрана на последното за мандата
Управителния съвет на НСОРБ.  

Министърът на замеделието и храните отговори
притесненията на общините за финансови

проблеми при прилагането на изискванията
септември за безопасността и качеството на храните
детските заведения и училищата. 
„Цената за качествената храна, която ще плащат

храненето на децата в детските градини и
промени съществено. След калкулации на базата
и договори, които имат заведенията, би следвало
повиши средно с 9 на сто или в левова равностойност
ст. на храноден на дете. Ако при обществените
допуснат производителите директно до доставка
оскъпяване може да бъде избегнато. 
Към момента изискванията към здравословното
на възраст от 3 до 7 години и на учениците и
качеството на храните, предлагани в детските
се уреждат с три наредби: Наредба №9 за специфичните
към безопасността и качеството на храните,
заведения и училищата; Наредба №6 от
здравословното хранене на децата до 7 години
(ДВ, бр. 65 от 23 август); Наредба №37 от
здравословно хранене на учениците (ДВ, бр
В момента експерти на МЗХ и Министерство

съвместно с родителски организации, подготвят
наредба, засягаща менюто на децата, родилките
безопасността на храните в детските заведения
контрола, осъществяван от  органите на МЗХ и

НСОРБ настоя още веднъж пред Министъра
работната група, която ще изготви новата наредба

Калкулацията на МЗХ за цената на
здравословните храни на децата и 

учениците 

   ПППооощщщааа   НННСССОООРРРБББ    

                    21  октомври  
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разговорите по бюджетната 
за година 

покани НСОРБ за обсъждане на 
а 24 октомври. 

върху най-тежките проблеми на 
ват представители на контакт- 

последното за мандата заседание на 

храните отговори с писмо на 
финансови и организационни 

изискванията на наредба №9 от 16 
качеството на храните, предлагани в 

която ще плащат родителите за 
градини и училища няма да се 

калкулации на базата на днешните цени 
заведенията би следвало цената да се 

левова равностойност това са 0,16 
обществените поръчки общините 

директно до доставка на храни, това 

здравословното хранене на децата 
учениците и към безопасността и 

предлагани в детските заведения и училища, 
Наредба № за специфичните изисквания 

на храните, предла- гани в детските 
Наредба № от 10 август 2011 г. за 
децата до години в детски заведения 
Наредба №37 от 21 юли 2009 г. за 

учениците ДВ, бр. 63 от 7 август 2009 г.).  
Министерство на здравеопазването, 

организации подготвят проект на обща 
децата родилките, качеството и 

детските заведения и училищата и 
органите на МЗХ и МЗ.”  

Министъра да участва в 
новата наредба. 

 

цената на 
децата и 
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   Национално сдружение на общините в Република България

Внимание: започват заседанията
комитетите по наблюдение
Оперативните програми

10-11 ноември  ОП „Административен капацитет
15 ноември  ОП „Развитие на човешките
1-2 декември ОП „Регионално развитие
5-6 декември ОП „Околна среда”  
6-7 декември  ОП „Конкурентноспособност
7-8 декември ОП „Транспорт”  
9 декември  ОП „Техническа помощ”

Изпращайте въпроси и предложения за
те заседания не по-късно от два дни преди
ната дата на ел. поща: namrb@namrb.org
гат нашите представители да отстояват общите
всички общини интереси. 

   НННооовввиииннниии   

 

ОБЯВИ НА МОМН ЗА
НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ

 Отворени са покани за проектни предложения
две схеми: 
•  BG051PO001-4.1.05 „Образователна
ция на децата и учениците от етническите
малцинства”.  
Общият бюджет на схемата е 6 млн. лева
За тези средства могат да кандидатстват
училища, детски градини, висши училища
низации с нестопанска цел, регистрирани
но действащото законодателство.  
Приемането на проектни предложения
без ограничения в срока на действие на
http://sf.mon.bg/index.php?w=181011091214
 
•  BG051PO001-4.1.06 „Реинтеграция на
нали ученици в образователната система
Операцията е на обща стойност 7 млн
За тези средства могат да кандидатстват
общини и регистрирани организации с

ска цел. 
Краен срок: 16 януари 2012 г.  
http://sf.mon.bg/index.php?w=181011093837
 
Проектите ще се реализират на територията
лата страна и ще се финансират по О
на човешките ресурси” от Европейския
фонд и националния бюджет. 
Обръщаме внимание и за двете схеми
лищата и детските градини могат
датстват самостоятелно, без да са
да представят писмо от съответната
НСОРБ настояваше за въвеждане
изискване още при предишните процедури

                                                                                                                             

 

Национално сдружение на общините в Република България                                                           

заседанията на 
наблюдение на 

Оперативните програми 
Административен капацитет”  

на човешките ресурси”  
Регионално развитие”  

Конкурентноспособност”  

Техническа помощ”  

за предстоящи 
два дни преди обяве- 

namrb@namrb.org, за да мо- 
отстояват общите за 

 

НАМОМН ЗА 
НА ПРОЕКТИ 

От 20 до 28 октомври в областните
„Земеделие” започва прием на

учебен срок по европейската

плод”. По нея кандидатстват и
заведения на тяхната територия
Бюджетът на схемата за учебната
3 млн. и 600 хил. лв., от които
ангажирани над 2 млн. и 700 хил
е по линия на Европейския фонд

земеделието и от държавния бюджет
При първото кандидатстване
бенефициенти, които обхващат
от 714 учебни заведения. Субсидията
порция е 0,68 лева (без ДДС
След втория прием на документи
деца да се възползват от „Училищен
изплаща финансова помощ
доставки. 
Схемата се прилага на територията
обхваща децата от детските градини
ІV клас. Тя отговаря на политиката
ряване на общественото здраве
на социално значими болести
Условията, редът и документите
публикуват на www.dfz.bg 
 

Започва

учебен

 

 

 Има промяна в процедурата
докладване на нередности 
„Околна среда”. Тя се прилага

установени след 1 юли 2011
Съгласно новата процедура
щат всички декларации за липса
доклади за регистрирана нередност
орган на Оперативната програма
въведеното правило последващото
да се извършва само за случаите
настъпила промяна и/или са извършени
действия по нередността. 
Новия документ може да изт

страницата на ОПОС:  
http://ope.moew.government.bg/bg/news/newsdetail/fro
m/current/id/271 
 

Нередностите

докладват с нова
 

проектни предложения по 

Образователна интегра-  
от етническите 

лева.  
кандидатстват общини, 
висши училища и орга- 
регистрирани съглас- 

предложения ще бъде 
действие на схемата. 

http://sf.mon.bg/index.php?w=181011091214 

Реинтеграция на отпад-  
образователната система”.  

млн. лева. 
кандидатстват училища, 
организации с нестопан- 

http://sf.mon.bg/index.php?w=181011093837 

на територията на ця- 
ОП „Развитие 

Европейския социален 

двете схеми, че учи- 
могат да канди- 

са задължени 
съответната община. 
въвеждане на това 

процедури.  
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октомври в областните дирекции на ДФ 
започва прием на заявления за втория 

европейската схема „Училищен 
кандидатстват и общините с учебните  

тяхната територия. 
схемата за учебната 2011-2012 г. е над 

лв от които през първия прием са 
млн и 700 хил. лв. Финансирането 

Европейския фонд за гарантиране на 
държавния бюджет. 

кандидатстване се включиха общо 304 
които обхващат близо 100 хил. деца 
заведения. Субсидията на дете за една 

без ДДС). 
прием на документи се очаква 133 хил. 

възползват от „Училищен плод”. ДФЗ ще 
финансова помощ за извършени до 40 

прилага на територията на цялата страна и 
детските градини и учениците до 

отговаря на политиката на ЕС за подоб- 
общественото здраве и предотвратяването 

ти. 
окументите за кандидатстване се 

Започва приемът за втория 
учебен срок по схемата  

„Училищен плод” 

роцедурата за администриране и 
нередности по Оперативна програма 

се прилага за нередности, 
2011 г. 

процедура, бенефициентите изпра- 
декларации за липса на нередност или 

регистрирана нередност до Управляващия 
перативната програма. Друга промяна е 
правило последващото докладване до УО 

само за случаите, при които има 
промяна и или са извършени последващи 

може да изтеглите от интернет 

http://ope.moew.government.bg/bg/news/newsdetail/fro

Нередностите по ОПОС ще се 
докладват с нова процедура 
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   ПППрррееедддссстттооояяящщщооо    

 

••••  14-16 декември 
„НСОРБ-Актив” ЕООД организира
та национална среща на експертите
програми и проекти от общините.  Покани
и допълнителна информация очаквайте
началото на ноември на интернет страни
цата на НСОРБ.  

                   

Форуми 

 
НСОРБ-Актив ЕООД организира

обучения в ЦОМВ, с. Гиргини: 
•  23-24 ноември: „Промените в Закона
за обществените поръчки: как ще се
отразят върху дейността на общините
като възложители” 
•  24-25 ноември: „Нередности и фи
нансови корекции”  

За лектори ще бъдат поканени представи
тели на Агенцията по обществени поръч
ки, Комисията за защита на конкуренция
та, Сметната палата, Изпълнителна

агенция „Одит на средствата от Европей
ския съюз” и консултанти с доказан

професионален опит.  
В края на октомври на интернет страни
цата на НСОРБ ще намерите подробна
информация и условията за участие
обученията.  
Поканите до общините ще бъдат изпра
тени по пощата в началото на ноември
 

ДФ „Земеделие” обяви период за прием
явления за подпомагане по реда на Наредба

№ 32 от 12 септември 2008 г. по мярка
сърчаване на туристическите дейности
ПРСР – от 14 ноември до 12 декември
Финансовите средства за този прием се

мират от бюджета за 2010 г. (4 988 734 
бюджета за 2011 г. (7 872 837 евро) и неусво
ения бюджет от предишен период. 
Съобщението ще бъде публикувано
преди датата на приема на страниците
ПРСР и Разплащателната агенция и в област
ните дирекции на ДФЗ. 
Досега по мярката има одобрени 30 общ
проекта за малки инфраструктурни дейности
подпомагащи развитието на туризма.

Нов прием по Програмата
развитие на селските райони

   Национално сдружение на общините в Република България

                                                                                                                             

 

организира Тре- 
експертите по 

Покани 
очаквайте в 

интернет страни- 

Европейската инвестиционна
заем в размер на 30 млн. евро на
рия за финансиране на проекти
предприятия (МСП), на дружества
тализация и на общини в България
Заемът е за съфинансиране на проекти
насят за регионалното развитие
рентоспособността и производителността
на дружествата със средна капитализация
Средствата са предвидени за подкрепа
промишлеността и услугите. Те
мездната помощ от Европейската
народния фонд за АЕЦ „Козлодуй
Заемът отразява приоритета на
на дългосрочно финансиране
ледиците от финансовата криза
ла заем на СИБАНК от 25 млн
на инвестиции в МСП чрез финансови

В брой 31 на електронния бюлетин
зултатите от срещата на НСОРБ
заетостта за търсене на решения
общините, работещи по проект
тие и реализация”, схема „Развитие
общините за  ръководство по 
докуменът е подготвен.  
Наръчникът на работодателя по
развитие и реализация” вече е
страницата на АЗ: 
http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=28/
06&WA=Efunds/OPHRD/Other_docs.htm
 
 

организира две 

Закона 
ще се  

на общините 

фи- 

поканени представи- 
обществени поръч- 

на конкуренция- 
Изпълнителната 

средствата от Европей- 
консултанти с доказан 

интернет страни- 
намерите подробна 

участие в 

бъдат изпра- 
на ноември.   

Агенцията по заетостта публикува
обещания Наръчник на работодателя

ЕИБ отпуска нов заем
България 

ЕИБ е създадена през 1958 г като

туция на Европейската икономическа

(предшественика на ЕС). Първоначално
идея била банката да финансира
проекти на страните-членки и да

по-слабо развити региони. През
дейност се разширява значително
нява проекти в повече от 150 страни
в Африка, Азия, Източна Европа
остров, Близкия изток и Латинска
От 1990 г. ЕИБ е предоставила
размер на 1,1 млрд. евро за
интеграцията на страната ни към
 

период за прием на за- 
по реда на Наредба 

г по мярка „На- 
туристическите дейности” от 

декември.  
този прием се фор- 

734 евро), 
евро) и неусво- 

публикувано 15 дни 
на страниците на 
агенция и в област- 

одобрени 30 общински 
инфраструктурни дейности, 

на туризма. 

Програмата за 
селските райони 
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инвестиционна банка (ЕИБ) отпуска 
млн евро на СИБАНК АД, Бълга- 

финансиране на проекти на малки и средни 
на дружества със средна капи- 

общини в България.  
съфинансиране на проекти, които допри- 

регионалното развитие, укрепване на конку- 
и производителността на МСП и 
средна капитализация в България. 
идени за подкрепа на проекти в 

. Те се допълват от безвъз 
Европейската комисия и  Между- 

АЕЦ Козлодуй“ (KIDSF).  
приоритета на ЕИБ за осигуряване 
финансиране за преодоляване на пос- 

финансовата криза. ЕИБ вече е отпуска- 
25 млн. евро за финансиране 

МСП чрез финансови посредници 

електронния бюлетин представихме ре- 
срещата на НСОРБ с Агенцията по 

търсене на решения на затрудненията на 
проект „Нов избор – разви 

схема Развитие”. На искането на 
по проекта АЗ отговори, че 

работодателя по проект „Нов избор – 
реализация вече е достъпен на интернет 

http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=28/01/
06&WA=Efunds/OPHRD/Other_docs.htm 

 

заетостта публикува  
Наръчник на работодателя 

нов заем за 

 

през 1958 г. като финансова инсти- 
Европейската икономическа общност 

на ЕС). Първоначално основната 
да финансира  инфраструктурни 
членки и да прави инвестиции в 

региони. През годините сферата й на 
ачително. Сега  банката изпъл 

повече от 150 страни. Тя отпуска заеми 
Източна Европа, Балканския полу-

изток и Латинска Америка.  
предоставила на България заеми в 

млрд евро за проекти, ускоряващи 
страната ни към ЕС. 
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Главен редактор: Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ 

Водещ броя: Матилда Бахнева 

 
НСОРБ обявява КОНКУРС 

„Опишете бъдещето на НСОРБ в 15 
думи” 

 
Сдружението 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. 
Регламентът: може да напишете всич- 
ко, 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 бюле- 
тин и на сайта на НСОРБ.  
Най-добрите автори ще бъдат 
отличени на официалното честване 
на 12 декември. 
 

1155  ггооддииннии  ННССООРРББ  

На 25 и 26 ноември Асоциацията на местните власти в Маке- 
дония ще проведе поредното изложение на общините ZELS 
ЕКСПО 2011. То се организира на две години и представя 
дейностите, постигнатите резултати и новите проекти на 
общините, както и природните и културни богатства на 
района.  
НСОРБ ще организира пътуването на представителите 
на българските общини. Изпращайте заявки за участие до 
11 ноември на ел. поща: v.ivanova@namrb.org 
 

На 27 октомври в Белгия ще се проведе заключителната кон-
ференция по проекта PASE – „Публични политики и социални 
предприятия”, започнал през 2008 г., финансиран от програма 
INTERREG IVC. Целта му е да подпомогне въвеждането и 
изпълнението на регионални политики за насърчаване и под- 
крепа на социалното предприемачество като важен лост за 
местно икономическо развитие.  
На конференцията ще бъдат представени добри практики и 
изводи на партньорите по проекта. 
http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?view=detail&id
=3cdc14ab-b723-453f-a610-abece4fa37a3 

 

 

 

 

Изложение на македонските общини 

МММееежжждддууунннааарррооодддннниии    нннооовввиииннниии    

На 9 ноември в Брюксел ще се проведе конференция „Местно 
и регионално измерение на Източното партньорство”.  
Полското председателство на ЕС връща във фокуса на 
европейската политика полско-шведската инициатива от 2009 
г. – т.н. Източно партньорство на ЕС с държавите от бившия 
СССР: Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна. С 
подписването на Пражката декларация от същата година се 
формулира основната цел: сближаване и интеграция между 
страните от Източна Европа и Южен Кавказ и ЕС.  
На конференцията ще се обсъдят перспективите за сътруд- 
ничество между европейските местни и регионални власти със 
страните от Източното партньорство.   
http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?view=detail&id
=5ca3a5dc-5e10-48e7-9602-e50e38f20cfe 
 

В подкрепа на социалното предприемачество 

Във фокуса на европейската политика – бившите 
съветски републики 

ZELS ЕКСПО 2009 

На 17 ноември ще бъде отбелязан за три- 
надесети път световния ден на географ- 
ските информационни системи ГИС.  
Ползването на ГИС технологиите в мест- 
ното самоуправление става все по-важно. 
Опитът показва, че особено ефективни са 
приложенията в няколко основни области: 
предоставянето на услуги, управлението и 
политиката, връзките с обществеността. 
Специализираните ГИС приложения за 
устройствено планиране, кадастър, общин 
ска собственост и инженерна инфраструк- 
тура, туризъм, екология, електронни услу- 
ги и др. подпомагат общинските дейнос- 
ти, намаляват разходите на общините и 
подобряват обслужването на гражданите 
и бизнеса.  
НСОРБ ще бъде официален партньор на 
събитието тази година. Сдружението ще 
получи награда за принос в популяри- 
зирането на ГИС технологиите за пости- 
гане на устойчиво развитие и прозрачна 
местна администрация. 

 

ГИС системи за  
по-ефективно управление 


