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На 23 октомври кандидатите за 
кметските постове в общините бя- 
ха 1927,  за кметове на кметства 
(в населените места с над 350 жи- 
тели) – 7894, за общински съвет- 
ници – над 42 хил. 
Вотът премина при добра актив- 
ност – над 50 на сто от избира- 
телите дадоха гласа си за своя 
кандидат на местните избори.  
Изборите за общински съветници 
приключиха. На първия тур са 
избрани и кметовете в 91 общини  
Преизбрани са 78 кметове от 
предходния мандат. 
На всички избрани честито и 

на добър час! 
 

30 октомври 
Предстои вторият тур на изборите  
 
 
 
 
Преминаването към зимно часово 
време тази година ще стане на 30-
ти в четири часа сутринта. Тогава 
трябва да върнем стрелките с 
един час назад. 
Да не забравяме, че доста от мо- 
билните телефони и компютрите 
са настроени сами да преминават 
към зимно и лятно часово време. 
 

             
            1ноември-1 март 

 
Всички автомобили трябва да се 
движат с включени къси светлини 
като част от акцията „Светлина” 
на Пътна полиция.  
КАТ ще засили контрола за тех- 
ническа изправност на автомоби- 
лите – светлини, гуми, чистачки, 
оборудване и т.н. Предупреди- 
телният период, през който няма 
да има санкции за водачите, ще 
продължи до 8 ноември. 

   СССъъъбббииитттииияяя  
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   ОООтттссстттооояяявввааанннеее   нннааа   пппооозззииицццииииии  

Преговорите между общините
централната власт за бюджет

Национално сдружение на общините в Република България                                                           

Консултациите по чл. 37 от Закона за
между Министъра на финансите и НСОРБ
октомври. 
Проектът на Закона за държавния бюджет на
за 2012 г. и докладът към него са достъпни
http://www.minfin.bg/bg/page/646.  
На интернет страницата на НСОРБ има публикуван
предложения и коментари от общините Очакваме
namrb@namrb.org  или на факс 02/943 44 31 
на 27 октомври. 

Делегацията от Конгреса на местните и регионални
вета на Европа приключи мисията си за наблюдение
бори в България. Предварителната оценка
избирателен процес със солидна правна рамка
избори.  
Общо 13 представители от десет страни наблюдава
бори в осем общини, Асеновград, Благоевград
Луковит, Пловдив, Садово, Червен бряг
представителите на ЦИК и други институции
дани. По думите на ръководителя на делегацията
членовете на избирателните комисии са били
а гласоподавателите – добре подготвени
мите, свързани основно с небалансирания
ните комисии на всички нива и голямото струпване
точно преди края на работното време, което
жи работното време на избирателните секции
Тема за безпокойство са получените отчети
ване на гласове и контролиран вот. Представителите
призоваха за равнопоставено отразяване
участници в изборите.  
Докладът, съставен на база на наблюденията
ни секции в цялата страна, ще бъде представен
сия на Конгреса на местните и регионални власти
Екипът на НСОРБ пое изцяло всички задачи
подкрепа за осигуряване на нормална работа
НСОРБ благодари на общините за отличната
места.  

Наблюдателите с положителна оценка

                    27 октомври  
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      брой   33/2011            

между общините и 
за бюджет 2012 

за общинските бюджети 
финансите и НСОРБ продължават на 28 

държавния бюджет на Република България 
са достъпни на страницата на МФ: 

НСОРБ има публикуван формуляр за 
общините. Очакваме ги на адрес: 
 02/943 44 31 най-късно до 13,00 ч. 

местните и регионални власти на Съ- 
мисията си за наблюдение на местните из- 

Предварителната оценка е за спокоен и подреден 
солидна правна рамка за демократични 

десет страни наблюдаваха местните из- 
Асеновград Благоевград, Бургас, Ихтиман, 

Червен бряг. Те проведоха срещи с 
други институции, с политици и граж- 

ръководителя на делегацията, Микел Юками, 
комисии са били добре организирани, 
подготвени. Той не спести пробле- 

небалансирания състава на избирател- 
голямото струпване на избиратели 
време което принуди ЦИК да удъл- 

избирателните секции.  
отчети за купуване и прода- 
Представителите на Конгреса 

отразяване в медиите на всички 

наблюденията в около 120 избирател 
представен на пленарната се 

регионални власти през март 2012 г. 
всички задачи по логистичната 

нормална работа на наблюдателите. 
за отличната организация по 

положителна оценка за изборите 
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   ПППрррееедддссстттооояяящщщооо    

   Национално сдружение на общините в Република България

 
На 28 октомври в ЦОМВ, с. Гиргини
проведе работната среща „15 години
поуки и перспективи за бъдещето 
на екипа”. Участието на бивши служители
НСОРБ ще даде безпристрастния „външен
поглед за постигнатото през годините
помогне да се очертаят насоките за
на Сдружението. Ще бъдат засадени
15 дръвчета от  бъдещия „Общински парк

1155  ггооддииннии  ННССОО

НСОРБ-Актив ЕООД организира през
две обучения в ЦОМВ, с. Гиргини: 
• 23-24: „Промените в Закона за обществените
поръчки: как ще се отразят върху дейността
на общините като възложители” 
• 24-25: „Нередности и финансови корекции
За лектори са поканени представители
цията по обществени поръчки, Комисията
защита на конкуренцията, Сметната
„Одит на средствата от Европейския
консултанти с доказан професионален
На интернет страницата на НСОРБ
те подробна информация за обученията
 

•••• 14-16 декември 
„НСОРБ-Актив” ЕООД организира
та национална среща на експертите по
ми и проекти от общините.  Покани и допълни
телна информация очаквайте в началото
ноември на интернет страницата на НСОРБ

Проекти 

Форуми 

До средата на ноември ще се
работна среща на НСОРБ с Норвежката

асоциация на общините за определяне
ностите по съвместен проект, който ще
нансиран от Норвежкия финансов механизъм
Целта на проекта е развиване на капацитета
НСОРБ в две основни направления:
взаимодействие с централната власт
магане дейността на общините. Предвиждат
дейности за подобряване на нормативнат
ка за местно самоуправление, ефективно
ление на местните финанси и насърчаване
междуобщинското сътрудничество. 
НСОРБ очаква предложения от общините
актуални теми, по които могат да се
добри общински практики от Норвегия

Обучения 
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с Гиргини, ще се 
години НСОРБ – 

бъдещето – погледът 
бивши служители на 

безпристрастния „външен” 
през годините и ще 
насоките за развитие 

бъдат засадени първите 
Общински парк”  

ООРРББ  

през ноември 

Закона за обществените 
върху дейността 

финансови корекции”  
представители на Аген- 

омисията за 
та палата, ИА  
ския съюз” и 

професионален опит.  
НСОРБ очаквай- 
обученията.  

На 25 октомври Европейският
преразгледа правилата за обществените
ЕС, за да улесни достъпа 
промяна ще даде възможност
поръчки не само на база на най
оферта. Те ще могат да избират
решение или „икономически
като отчитат социалните и
разходите за целия жизнен
услуги или дейности. Т
търговете за осигуряване
социални заведения и възрастни
детски градини, където качеството
ните методи играят важна роля
Комисията ще представи законодателни
ложения през декември. 
Обществените поръчки формират
брутния вътрешен продукт на
правила правят тръжните процедура
скъпи. Затова ЕП предлага въвеждането
ЕС на „електронен паспорт 
Изискването за представяне
съответствие и оригинални
одобрените кандидати или от
също ще намали административните
Според статистиката малките
(МСП) печелят само между 
вените поръчки, т.е. много по
дял в икономиката (52 на сто
Членовете на ЕП смятат
обществените поръчки на части
добър шанс при наддаване
нуждата от въвеждане на допълнителни
сключването на договори с подизпълнители
избегне възможността поръчките
по-лоши условия от тези на основния
В приетата резолюция се казва
обхвата на критериите и системното
тернативни оферти ще даде
ниците в търговете да предл
обществените поръчки ще 
движеща сила за иновации
очертани в стратегията „Европа
Зелената книга за модернизация
в областта на обществените поръчки
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0015:FIN:BG:PDF
 

Европа ще приеме нови
обществените

организира Тре- 
експертите по програ- 

Покани и допълни- 
очаквайте в началото на 
страницата на НСОРБ.  

ноември ще се проведе 
НСОРБ с Норвежката  
за определяне на дей- 

проект който ще бъде фи- 
финансов механизъм. 

развиване на капацитета на 
направления: ефективно 

централната власт и подпо- 
общините Предвиждат се 

на нормативната рам- 
самоуправление ефективно управ- 

финанси и насърчаване на 
 

от общините за 
могат да се ползват 
Норвегия. 
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Европейският парламент реши да 
правилата за обществените поръчки в 

 на малките фирми. Тази 
възможност на властите да възлагат 
на база на най-ниската предложена 
могат да избират най-новаторското 
икономически най-изгодната оферта” 
социалните и екологични ползи, 

целия жизнен цикъл на съответните 
Това важи най-вече за 

осигуряване храна за болници, 
възрастни хора, училища и 
качеството и производстве- 

важна роля.  
ви законодателни си пред- 

поръчки формират около 17 на сто от 
продукт на ЕС. Действащите сега 
тръжните процедура тромави и 

въвеждането в рамките на 
 за поръчки”.  

представяне на декларации за 
оригинални документи само от 

или от победителя в търга 
административните бариери.  

алките и средни предприятия 
между 31 и 38 на сто от общест- 

е много по-малко от техния общ 
на сто от общия оборот). 

ЕП смятат, че разделянето на 
на части ще даде на МСП по-

наддаване. Те ще преценят и 
допълнителни правила при 

договори с подизпълнители, за да се 
поръчките на МСП да бъдат с 

от тези на основния изпълнител.  
се казва, че разширяването на 
системното приемане на ал- 
даде възможност на участ- 

да предлагат нови решения. Така 
 се превърнат в истинска 

иновации и постигане на целите, 
вропа 2020”.  

модернизация на политиката на ЕС 
обществените поръчки е достъпна на: 

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0015:FIN:BG:PDF 

 

ще приеме нови правила за 
обществените поръчки 
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Министерство на образованието, младежта
науката организира информационни дни
ставяне на схемите по ОП „Развитие на
ките ресурси”: BG051PO001-4.1.05 “Образова
телна интеграция на децата и учениците
ческите малцинства” и BG051PO001
“Реинтеграция на отпаднали ученици
зователната система”. 
Видин 1 ноември 

9-12.00 ч. 
Областна администрация
„Дунавска” 6 

Варна 4 ноември 
9-12.00 ч. 

х-л „Горден тюлип
„Дали”, бул. „Хр. Ботев

София 7 ноември 
9-12.00 ч. 

х-л „Дедеман Принцес
„Опал”, бул „М. Луиза

Бургас 10 ноември 
9-12.00 ч. 

х-л „Мираж”, конферентна
зала, бул ”Славейков

Пловдив 11 ноември 
9-12.00 ч. 

х-л „Дедеман Тримонциум
зала „Акад. Йолов
питан Райчо” 2  

Желаещите да участват трябва да изпрат
поща списък на желаещите, институцията
представляват и да определят датата от
Заявките се приемат до 28 октомври
e-mail: infosf@mon.bg  
Програмата е достъпна на: http://sf.mon.bg/
 

                   

Започна абонаментната кампания
за Информационния бюлетин
НСОРБ за 2012 г. Цени за
абонамент: за общини и кметства
130 лв., за други абонати

На последната страница на бр. 17 на бюлетина
на интернет страницата на НСОРБ може
намерите условията за абониране и заявка
абонамент. 

 

Информационна кампания
отворените покани на МОМН
 

От 29 ноември до 2 декември в Братислава
ческа конференция.  
Дунавската международна туристическа
като основна цел да предостави платформа
работата в мрежа. Организацията е базирана
Словакия, Унгария, Хърватска, Румъния
които представят пълна информация за
забележителности и културните събития
В организацията не са представени само
http://danube-river.org/de/home 
 

 

Осигурете си редовна, полезна
нужна информация!

1111 София, ул.  „Голаш” № 23   тел./факс (02) 943 44 68; 943 44 65; 943 44 84; факс (02) 943 44 31

                              

                                                                                                                             

 

образованието, младежта и 
информационни дни за пред 

Развитие на човеш- 
4.1.05 “Образова- 

и учениците от етни- 
 BG051PO001-4.1.06 

отпаднали ученици в обра- 

Областна администрация, ул. 

Горден тюлип”, зала 
бул Хр. Ботев” 3а 

Дедеман Принцес”, за- ла 
Луиза” 131 

Мираж конферентна 
Славейков” 93 

Дедеман Тримонциум”, 
Йолов”, ул. „Ка- 

трябва да изпратят на ел. 
институцията, която 

определят датата от графика.  
октомври 15.00 ч. на 

http://sf.mon.bg/ 

   МММееежжждддууунннааарррооодддннниии    нннооовввиииннниии    

абонаментната кампания 
Информационния бюлетин на 

Цени за годишен 
общини и кметства – 

други абонати – 150 лв. 
бр на бюлетина и 
на НСОРБ може да 

абониране и заявка за 

 

На 28 октомври в Гаимри, Армения
новата Агенция за местна демокрация
та на агенциите за местна демокрация
крепата на Конгреса на местните
на Съвета на Европа. 
Децентрализацията и развитието
ния капацитет на местно и регионално
подкрепата на активно  гражданско
ните стъпки в демократизацията
Основните цели на организацията
- улесни гражданското участие
взимане на решения на местно
- повиши уменията на  местните
отговорят на нуждите на гражданите
http://www.alda-europe.eu/newSite/
 

нформационна кампания по 
покани на МОМН 

На 3 и 4 ноември в Киев, Урайна
Сесия на Конференцията на Европейските
отговарящи за местното и регионално
Ще бъде представена стратегията
управление на местно ниво
съдействието на Съвета на Европа
 

От 2 до 5 ноември в Геноа Италия
форум на европейските градове
подход в градоустройството
на вниманието човека. Акцентът
върху възможностите на местните
низират градските зони, използвайки
те и енергията на гражданите
Поканени са известни архитекти
Кметовете ще търсят политически
управлението на миграционните
http://www.eurocities2011.eu/
 

Градоустройство, насочено
към хората 

 

Европейска
ефективно местно

Братислава, Словакия, ще се проведе 15-та Международна

туристическа комисия, която организира конференцията от
предостави платформа за обмяна на опит между дунавските страни

цията е базирана във Виена и работи вече 40 години
Хърватска Румъния и Сърбия. Всички членове са предоставили с

информация за страните, възможностите за туризъм, историческите
събития.  

представени само България и Украйна. 

МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДУНАВСКИТЕ

редовна полезна и 
информация! 

 

Агенция за местна
в Армения

 

1111 София, ул.  „Голаш” № 23   тел./факс (02) 943 44 68; 943 44 65; 943 44 84; факс (02) 943 44 31
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Гаимри, Армения ще бъде открита 
местна демокрация на Асоциация- 
местна демокрация (ALDA) с под- 

Конгреса на местните и регионални власти 

Децентрализацията и развитието на административ- 
местно и регионално ниво, заедно с 

гражданско общество, са глав 
демократизацията на Армения. 

на организацията са да: 
участие в процесите на 
тно ниво; 

уменията на местните власти и НПО да 
нуждите на гражданите. 
europe.eu/newSite/   

в Киев, Урайна се провежда 17-та 
Конференцията на Европейските министри 

местното и регионално управление. 
представена стратегията за ефективно 

местно ниво, разработена със 
Съвета на Европа. 

ноември в Геноа, Италия, ще се проведе 
градове 2011. Темата е новият 
то, който поставя в центъра 
Акцентът ще бъде поставен 

възможностите на местните власти да реорга- 
зони използвайки уменията, идеи- 
гражданите.  

и архитекти и урбанисти. 
политически решения  на 

миграционните потоци.  
http://www.eurocities2011.eu/ 

 

Градоустройство насочено 

Европейска стратегия за 
ефективно местно управление 

Международна дунавска туристи- 

конференцията от  1997 г., си поставя 
дунавските страни и да подпомогне 

години в Германия, Австрия, 
предоставили свои интернет страници, 

историческите и природни 

НА ДУНАВСКИТЕ СТРАНИ 

Агенция за местна демокрация 
в Армения 

                                                                                                                             


