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      Ден без тютюнопушене   
„Аз не пуша, не пуши с мен и ти!”  

България се нарежда в челната 
шестица на страните по изпушени 
цигари на глава от населението 
заедно с Куба, САЩ, Гърция, Ру- 
сия и Сърбия. У нас броят на пу- 
шачите надвишава 3 млн. души. 

 
 

Световен ден за   
възпоминание на жертвите при 
пътнотранспортни произшествия 
 
На този ден отдаваме почит към 
жертвите, изказваме съболезнова- 
ния на близките и благодарност 
към лекари, полицаи, пожарника- 
ри, към всички, които подават ръ- 
ка за помощ на пострадалите.  
И най-важното е да не забравяме, 
че от нас зависи да променим чер- 
ната статистика на жертвите. За- 
виси от нашата отговорност и то- 
лерантност на пътя. 
Информация за кампанията на Дър- 
жавно-обществената консултативна 
комисия по проблемите на безопас 
ността на движението по пътища- 
та: тел. 02/9823530, dokkbd@mvr.bg, 
http://dokkpbdp.mvr.bg/default.htm 
 
ООН обяви 2011-2020 г. за „Десе- 
тилетие на действия за безопас- 
ност в движението по пътищата”. 
България се включи в инициатива- 
та с кампанията „Звездата на пътя 
си ти – карай внимателно”. 
Над 1,3 милиона души загиват по пъ- 
тищата на света всяка година. Други 
50 млн получават наранявания, много 
остават инвалиди за цял живот. 
Травмите от пътнотранспортните 
произшествия са основна причина за 
смъртността на младите хора по 
целия свят. 
Всяка седмица по пътищата в стра- 
ната ни загубват живота си над 15 
души и над 150 получават тежки 
наранявания.  
Ако не се вземат адекватни мерки, 
жертвите  на пътя през 2020 г.в све- 
та ще надминат 1,9 млн. 
Подготвения за българската кампания 
клип може да видите на сайтовете на 
районните здравни инспекции. 

http://www.rzi-varna.com/ 
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На 10 ноември на второ четене в Народното
ЗИД на Закона за обществените поръчки. Предстои
му в ДВ. Целта на поредното изменение е да
на възлагане на обществени поръчки и да се
ки за повишаване на ефективността на усвояване
европейските фондове, съгласно препоръките
пейската комисия от юли 2010 г.  
За по-важните промени, засягащи дейността
вайте материал в Информационния бюлетин
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Актуални

НСОРБ моли
изпратят
ни адреси
на e-mail

На 10 ноември на заседание на Комисията по регионална
местно самоуправление на Народното събрание
сеният от народните представители Любен Татарски
номов проект на ЗИД на Закона за административно
устройство (ЗАТУРБ). Целта на законопроекта
мът с кметствата с население под 350 души
бяха проведени избори за кметове на кметства
кодекс. 
Представителите на НСОРБ изразиха позиция
ване на принципа на Европейската харта за местно
даващ самостоятелност на общините при определяне
им структура и зачитане правата и интересите
Аргументите на НСОРБ бяха подкрепени единодушно
на Комисията. Беше възприето в ЗИД на ЗАТУРБ
ключение от правилото на чл. 46 а, ал.1 от ЗМСМА
което в тези кметства могат да се назначават
без кметствата да бъдат закривани.  
Днес законопроектът беше приет от Народното
обнародването му в Държавен вестник. 
 

   ОООтттссстттооояяявввааанннеее   нннааа   пппооозззииицццииииии  

Допълнителен приходоизточник 
за общините 

Напомняме, че на 9 декември из- 
тича 8-годишният срок по §4, ал. 7 
от ПЗР на Закона за енергетиката. 
Според него енергийните обекти, 
които към датата на влизането му в 
сила са частна общинска собстве- 
ност и са изградени с общински 
средства, но по закон трябва да са 
собственост на съответните лицен- 
зирани енергийни предприятия, се 
прехвърлят възмездно от общини- 
те на тези предприятия.  
Обръщаме внимание, че това е допъл- 
нителен приходоизточник за общин- 
ските бюджети и освобождаване от 
една неспецифична дейност.  

Изключение от правилото е решението
с кметствата 

Предстоящи

НСОРБ
общините
ния за об
те правомощия
Закон за
ведат съвместно
ната аге
Очакваме
до 25 
m.yarovaya@namrb.org
  

                       17 ноември  
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Народното събрание беше приет 
. Предстои обнародването 

изменение е да се подобри процесът 
поръчки и да се създадат предпостав- 

ефективността на усвояване на средства от 
препоръките от доклада на Евро- 

дейността на общините, очак- 
бюлетин на НСОРБ. 

Актуални координати 
НСОРБ моли своите членове да 
изпратят актуалните електрон- 
ни адреси за кореспонденция 

mail namrb@namrb.org 

Комисията по регионална политика и 
Народното събрание беше разгледан вне- 

Любен Татарски и Георги Ико- 
административно-териториалното 

законопроекта е да се реши пробле- 
души, в които тази година не 

кметове на кметства, съгласно Изборния 

изразиха позиция в подкрепа на спаз- 
вропейската харта за местно самоуправление, 

общините при определяне на вътрешната 
интересите на местната общност. 

подкрепени единодушно от членовете 
ЗИД на ЗАТУРБ да се предвиди из- 

ал.1 от ЗМСМА, по силата на 
се назначават кметски наместници, 

от Народното събрание. Предстои 

решението на проблема 
 

Предстоящи обучения 
НСОРБ се обърна с молба към 
общините да дадат предложе-

за обучения по общински-
те правомощия според новия 
Закон за горите. Те ще се про-
ведат съвместно с Изпълнител-
ната агенция по горите. 
Очакваме анкетните листове  
до 25 ноември на e-mail: 
m.yarovaya@namrb.org 
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Това е висока оценка за дейностите на Сдружението за повишаване знани-  
ята и уменията на местните власти. През изминалия мандат в обучения на 
НСОРБ по актуални за общините теми и по заявка от тях са участвали над 
4600 общински експерти. 
Добрата новина бе съобщена на заседанието на Комитета по наблюдение 
на ОПАК на 10 ноември. Представителят на НСОРБ, кметът на Добрич 
Детелина Николова, изрази подкрепа за усилията на Управляващия орган 
за модернизиране на дейността на администрацията с европейски сред- 
ства, както и удовлетворение от промяната в практиката за разработване 
на индикативната програма и включване на предложенията на НСОРБ. 
 

НСОРБ – ПРЯК БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ОПАК 

Заседания на Комитетите по наблюдение на Оперативните програми 

бегне създаването на нови общин- 
ски предприятия в местата, където 
услугата „Домашен социален пат- 
ронаж” е организирана под друга 
форма. Не се прие предложението 
на НСОРБ за увеличаване на раз- 
мера на максимално допустимото 
финансиране.  
До края на годината ще бъдат го- 
тови насоките за кандидатстване, 
уточняващи условията и срокове- 
те за подготовка на проекти. Ще 
продължим да ви информираме 
за постигнатите договорености.  

ПРЕПОРЪКИТЕ 
Комитетът формулира препоръки 
за дизайна на програмата през но- 
вия планов период. По-важните: 
���� съкращаване на сроковете  
(особено за оценка на проектите и 
за верифициране на разходите); 
���� увеличаване на размера на  
авансовите плащания; 
���� намаляване на броя на приори  
тетните оси и концентриране на 
ресурса за постигане на най-
важните цели; 
���� по-широко използване на елек- 
тронни документи; 
���� намаляване броя на схемите с  
директни бенефициенти за смет- 
ка на грантовите схеми. 
Екипът на НСОРБ остава на 
разположение на общините и 
има готовност да съдейства за 
решаване на всички въпроси при 
подготовката и реализацията на 
проекти по ОПРР. 

Прегледът за напредъка по програ- 
мата показа, че е програмиран поч- 
ти целият ресурс. От 126 обявени 
операции с обща стойност 2,365 
млрд. евро са договорени само 20 
на сто, а изплатени – 10 на сто. 

РЕШЕНИЯТА 
Комитетът по наблюдение одобри 
прехвърлянето на ресурс от нере- 
ализирани или изпълнени с по-
малко средства дейности към нови 
операции.  
От интерес за общините са отчете- 
ните резултати по операция „Нови 
възможности”, по която те канди- 
датстваха за създаване на социални 
предприятия. При ресурс 30 млн. 
лв. одобрени за финансиране са 33 
проекта на общини на обща стой- 
ност 8,7 млн. лв. Отхвърлени са 
предложенията на 4 общини. 
Неусвоените почти 22 млн. лв. бя- 
ха пренасочен към нови операции 
поради ниския интерес към пов- 
торно обявяване на схемата. 
Бяха одобрени критериите за избор 
на 22 операции (по част от тях бе- 
ше удължен само срокът за изпъл- 
нение). Важни за общините са две 
решения: 
���� Удължава се с една година  

(до 2013 г.) схема „Алтернативи”,  

която осигурява финансиране на 
услугата „Личен асистент”. 
Решението е продиктувано от зна 
чителния интерес на общините 
към схемата, по която се осигу- 
рява заетост на 6200 лични асис- 
тенти. От 35 на 50 млн. ще бъде 
увеличен и бюджетът й.  
���� След многократно настояване  
на НСОРБ за подкрепа на услу- 
гата „Домашен социален патро- 
наж”, от 2012 г. ще стартира схема 
„Помощ в дома”. Чрез нея ще се 
финансират разходите за предос- 
тавяне на почасови услуги за въз- 
растни и хора с увреждания: 
комунално-битови, медицински, 
здравни и социални. 
Минималното финансиране е 80 
хил. лв., а максималното – 250 
хил. лв. Общият бюджет на схема- 
та е 30 млн. лв. До 10 на сто от 
преките разходи по проектите ще 
могат да се използват за оборуд- 
ване и обзавеждане. 
Схемата продължава до 2014 г. 
Първоначалното предложение 
предвиждаше като допустими 
кандидати само общински пред- 
приятия (създадени като цен- 
трове или звена за грижа в до- 
машна среда). По настояване на 
представителя на НСОРБ общи- 
бяха приети за директни бенефи- 
циенти по схемата. Така ще се из- 
 

ОПРР ЩЕ ПОДКРЕПИ ОБЩИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” 
 

 

НСОРБ става пряк бенефици- 
ент по ОП „ Административен 
капацитет” и има възможност 
от януари да кандидатства с 
проекти за подобряване на уп- 
равлението на човешките ре- 
сурси и повишаване на квалифи- 
кацията на служителите в об- 
щинската администрация.  
Безвъзмездното финансиране е 
в размер на 5 милиона лева. 

На 15 ноември се проведе заседание 
на Комитета за наблюдение на ОП 
„ Развитие на човешките ресурси”. 
Представител на НСОРБ беше зам.-
изпълнителният директор Теодора 
Дачева. 
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   НННСССОООРРРБББ   кккооонннсссууулллтттааанннттт  

На 11 ноември
НСОРБ изменения
не на горския
Измененията

•  Срокът за изпълнение на проекта
агенция (РА) за съгласуване на последната

•  Отменя се изискването одобрение
по реда за поемане на общински дълг

•  Въвежда се изискване към РА да
срока за одобрение на заявките за

•  Удължава се срокът за изпълнение
•  увеличава се размерът на авансовото
•  Увеличава се максималната дължина

структура и дейности в горите от
Във връзка с изпълнението на мярка
реда за извършване на противопожарни
бъде обнародвана и нова наредба на
допустимите инвестиции в противопожарните
Постигнатото е резултат от усилията
изпълнение на проектите по ПРСР по
националния горски фонд, общините
ственият източник на „външно” финансиране
горски фонд.   
Подобни промени предстоят и в наредба
земи”, по която отново селските общини
бяха одобрени промени в Постановление
226 да се възползват от  безлихвени заеми
ния по одобрени проекти по ПРСР. 
Нови приеми по двете „ горски” мерки
информационни семинари с участието
 

По повод прилагането на чл. 46 а, ал
изискванията за назначаване на кметски
формираме: 
За кметски наместници, съгласно чл
кодекс, могат да бъдат назначавани
едновременно на следните условия: 
� навършили са 18 години към изборния
� нямат друго гражданство в държава
� не са поставени под запрещение (пълно
� не изтърпяват наказание лишаване от
� живели са в съответното населено
последните 6 месеца. 

По силата на §24 от ПЗР на Изборния
ще бъдат назначени за кметски наместници
т. г., е необходимо да са „живели”, т е
регистрация (по постоянен или настоящ
торията на съответното населено място
месеца преди датата на изборите. 

 

Назначаване на кметски наместници
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На ноември в бр. 89 на Държавен вестник бяха обнародвани
НСОРБ изменения в Наредба № 20 от 7 юли 2008 г. по мярка
не на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности
Измененията, засягащи общините бенефициенти: 
на проекта започва от датата на получаване на решението

съгласуване на последната по време тръжна процедура за избор
одобрението на записа на заповед, необходим при авансово
общински дълг; 
към РА да уведомява с мотивирано писмо бенефициентите
заявките за плащане;  
изпълнение на проектите за създаване на горски култури
на авансовото плащане от 20 на 50 на сто от одобрената финансова

максималната дължина на горските пътища, обслужващи противопожарната
в горите от 1500 на 5000 метра линейна дължина.  

пълнението на мярка 226 предстои отмяна и на Наредба № 30 
противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на
наредба на Изпълнителната агенция на горите (ИАГ), 
противопожарните депа в горските територии.  
от усилията на НСОРБ за облекчаване на условията
по ПРСР по т. нар. горски мерки. Макар че са собственици

фонд общините са сред най-активните бенефициенти по мерки
външно” финансиране на дейности за разширяване и опазване

ят и в наредба № 22 по мярка 223 „Първоначално залесяване
селските общини са най-активните бенефициенти. Напомняме
Постановление № 59, които позволяват на общините с проекти
безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране
по ПРСР.  
горски” мерки се очакват в началото на 2012 г. За тях

участието на представители на ДФ „ Земеделие”, ИАГ

Обнародвани изменения в наредба по

ал.1 от ЗМСМА, уреждащ 
назначаване на кметски наместници ви ин-

съгласно чл. 4, ал. 5 от Изборния 
назначавани лица, които отговарят 
условия:  
към изборния ден вкл.; 

гражданство в държава извън ЕС; 
запрещение (пълно или ограничено); 

казание лишаване от свобода; 
съответното населено място най-малко през 

на Изборния кодекс лицата, които 
кметски наместници до 31 декември 

”, т.е. да са имали адресна 
постоянен или настоящ адрес) на тери- 

населено място за период от 6 

кметски наместници 

 

На 22 октомври
низира работна среща
риването на 150 влака
засегнатите общини
вени до кметовете
споделят становища
предлаганите на
места. Срещата щ
на КНСБ. 
 

НСОРБ предостави
за новоизбрани
съветници за всеки
общински съветник
Поради големия
допълнителни бройки
тавим на заявилите
преференциална цена
Писмо и заявка за
са изпратени до
председатели на общински

Издание на НСОРБ
новоизбраните
общински
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обнародвани инициираните от 
г по мярка 226 „Възстановява- 

превантивни дейности” .  

получаване на решението на Разплащателна 
процедура за избор на изпълнител; 
необходим при авансово плащане, да става 

бенефициентите за удължаване на 

горски култури;  
одобрената финансова помощ;  

противопожарната инфра- 

Наредба № 30 от 2003 г. за условията и 
опазване на горите от пожари. Ще 

, разширяваща обхвата на 

на условията за финансиране и 
бственици на едва 9 на сто от 

бенефициенти по мерките. Те са и един- 
разширяване и опазване на общинския 

Първоначално залесяване на неземеделски 
Напомняме, че на 9 ноември 

общините с проекти по мерки 223 и 
финансиране на окончателни плаща- 

За тях НСОРБ ще организира 
Земеделие”, ИАГ и МЗХ.   

наредба по ПРСР 

октомври от 12.00 ч КНСБ орга- 
низира работна среща „Последици от зак- 
риването на 150 влака от гледна точка на 
засегнатите общини”. Покани са отпра- 

до кметовете на 240 общини, за да 
споделят становища за отражението на 

на предлаганите мерки по 
Срещата ще се състои в сградата 

НСОРБ предостави безплатен Наръчник 
новоизбрани кметове и общински 

съветници за всеки кмет на община и 
общински съветник (около 6 хил. броя). 
Поради големия интерес ще отпечатаме 
допълнителни бройки, които ще предос- 

на заявилите интерес общини на 
преференциална цена.  

и заявка за проучване на интерес 
изпратени до всички кметове и 

председатели на общински съвети. 

Издание на НСОРБ в подкрепа на 
новоизбраните кметове и 
общински съветници 



           

                  ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН                                                                                                                                

 

  

   АААккктттуууааалллнннооо    ииинннтттееерррвввююю    

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

                              

МОСВ обяви покана за пред- 
ставяне на проекти предло- 
жения за изграждане на ВиК 
мрежи и пречиствателни ста- 
нции в населени места меж-
ду 2 и 10 хил. екв. жители. 
Общините бенефициенти са 
определени в съгласие с пос- 
ледния доклад по изпълне- 
ние на директивата за град- 
ските отпадъчни води.  
Ще се финансират проекти в 
напреднала фаза на подготов  

   НННооовввиииннниии   

На 10 ноември в Белград се проведе з
местния комитет за наблюдение по Програмата
гранично сътрудничество „България
включва представители на държавната администрация
двете странии, представители на НПО
ните администрация от трансграничния
Комитетът разгледа и одобри документите
нето на втората покана за набиране на проектни
жения с обща сума 8 741 808 евро в няколко
- Развитие на дребномащабна инфраструктура
гранта от 200 хил до 1 млн евро), 
- Подкрепа за изготвяне на проектни
(размер на гранта от 20 до 70 хил евро
- Повишаване на местния административен
съвместно планиране, решаване на проблеми
(размер на гранта от 50 до 200 хил евро
- Дейности “от хора за хора” (от 20 до
Обявяването на втората покана за набиране
предложения се очаква в края на ноември
http://www.ipacbc-bgrs.eu/bul/news/view/68
 

Очакваме втората покана по
ТГС България-Сърбия

ка с предсто
нали строителни
Изпълнението
приключи
Общините
нат предварителна
тация и
ще за 
параметри
Краен срок
на проектни
за оценка
http://www.moew.government.bg/
 

     Нова процедура за изграждане
инфраструктура по ОПОС

 

СРОКОВЕ: Напомняме, че от 14 ноември
на Наредба № 32/12.09 2008 г. по мярка
повече информация: http://prsr.government.bg/
 

 

„Кметове, не вадете метлата! ” – това е 
„.. бил съм свидетел на много радикални упражнения
непременно са другари на стария кмет и затова
тически стерилна. Или поне така трябва да бъде
формира приоритети. А администрацията да
средства, особено на фона на свитите общински
община с 2-3 г.”                                                                                    
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се проведе заседание на Съв- 
наблюдение по Програмата за транс- 

България и Сърбия”. Той 
държавната администрация от 

НПО сектора и област- 
трансграничния регион. 
одобри документите по обявява- 
набиране на проектни предло- 

в няколко категории: 
ащабна инфраструктура (размер на 

на проектни предложения 
евро),  

административен капацитет за 
решаване на проблеми и развитие 

хил евро), 
до 100 хил евро).  

покана за набиране на проектни 
края на ноември. 

bgrs.eu/bul/news/view/68 

 

втората покана по 
Сърбия 

предстоящи или започ- 
и строителни дейности. 

зпълнението трябва да  
приключи в края на 2014 г.  
Общините трябва да преми- 
нат предварителна консул-
тация и да получат станови- 

за обхвата и основните 
параметри на проектите си. 

н срок за представяне 
проектни предложенията 

за оценка: 15 август 2012 г. 
http://www.moew.government.bg/ 

за изграждане на ВиК 
по ОПОС 

Нови срокове за
деинституционализация

ноември до 12 декември се приемат заявления за
г по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности

http://prsr.government.bg/ 

Две нови схеми
 

 посланието на министър Дончев в интервю пред
радикални упражнения. Например да се освободят всички от
кмет и затова обезателно са лоши. Не бива да забравяме, че
трябва да бъде. Кметът, освен да ръководи служителите и да ги

администрацията да ги изпълнява. И един от основните инструменти
свитите общински бюджети. Рязка подмяна на тези хора може да

                                                                     

НСОРБ поиска удължаван
схема „Подкрепа за деинституционализация
на социални институции
за деца в риск” за четири
да подадат проектните си
ноември: Плевен, Казанлък
Самоков.  
Община Нови пазар
ност да спази сроковете
ментацията след прегледа
На 14 ноември се проведе
министър Дончев. Участваха
на заинтересованите общини
моков. Общинският съвет
казал разработването
на защитен дом в града
На срещата беше постигната
за обявяване на нов краен
април 2012 г. 

� BG161PO001/3.2-02/2011
тие на регионалния
и маркетинг на дестинациите

Предложенията се подават
електронни услуги на Информацион
тема за управление и наблюдение
турните инструменти на
Краен срок: 15 март 2012 
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=3&st
atus=1&id=533 
 
� BG161PO001/1.5-03/2011
риран градски транспорт
града”: Пловдив, Варна
Плевен 

Общ размер на схемата
Краен срок: 15 март 2012
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=
3&status=1&id=532 
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и срокове за проектите за 
деинституционализация 

заявления за подпомагане по реда 
туристическите дейности” от ПРСР. За 

Две нови схеми по ОПРР 

пред в-к „Стандарт” . 
освободят всички от администрацията, защото 

забравяме, че администрацията е поли- 
служителите и да ги контролира, трябва и да 

инструменти за това са европейските 
хора може да забави развитието на една 

 

 поиска удължаване на срока по 
Подкрепа за деинституционализация 

социални институции, предлагащи услуги 
риск за четири общини, неуспели 
проектните си предложения до 30 
Плевен, Казанлък, Първомай и 

Нови пазар също изрази невъзмож- 
спази сроковете за допълване на доку- 

след прегледа за допустимост. 
ноември се проведе среща на НСОРБ с 

Дончев Участваха и представители 
заинтересованите общини, без  община Са- 

Общинският съвет в Самоков е от- 
ването на проект за изграждане 

дом в града.  
беше постигната договореност 

нов краен срок по схемата – 

 
02/2011 „Подкрепа за разви- 

налния туристически продукт 
маркетинг на дестинациите”  

се подават чрез Модула за 
услуги на Информационната сис 

управление и наблюдение на Струк- 
инструменти на ЕС (ИСУН).  

март 2012 г.  
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=3&st

03/2011 „Подкрепа за интег- 
градски транспорт в пет големи 
Пловдив, Варна, Русе, Ст. Загора и 

размер на схемата: 203 655 639,43 лв. 
март 2012.  

http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=
 

15 ноември 


