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8 декември 
Студентски празник 

През 1903 г., когато Со- 
фийският университет е 
единственото в Бълга-  

рия висше училище, академич- 
ният съвет решава да обяви 8 
декември за празник на универ- 
ситета. На този ден по стар стил 
българската православна църква 
чества деня на Светите Седмо-
численици, сред тях и Св. Кли- 
мент Охридски, считан за покро- 
вител на българското висше 
образование. 

 
10 Декември 

     Международен ден за 
правата на човека 

 

   КККааалллеееннндддаааррр  

   Национално сдружение на общините в Република България                                                           

   ОООтттссстттооояяявввааанннеее   нннааа   пппооозззииицццииииии  

 

По покана на изпълнителния директор на НАП, Красимир Стефанов, на 
22 ноември се проведе работна среща с представители на общините. Тя 
бе продиктувана от предстоящите промени в Наредбата за съдържа- 
нието, сроковете, начина и реда за подаване и съхраняване на данни от 
работодателите и осигурителите за осигурените при тях лица, както и от 
самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8/29.12.2005 г). 
Необходимо е да се регламентира кой трябва да подава декларации 
образец 1 за здравно осигуряване на лицата, ползващи новите общински 
социални услуги, осигурявани за сметка на републиканския бюджет: 
центрове за временно настаняване, центрове за настаняване от семеен 
тип, преходни жилища, защитени жилища и т.н.  
След дълга дискусия се постигна договореност за вариант на текст, 
който не натоварва допълнително общините с подаване на инфор- 
мация, с която разполагат в Агенцията за социално подпомагане. В 
същото време се гарантира, че няма да остават лица, за които няма  да се 
подават данни.  
Предложението е да се включи следния текст: В чл. 3, ал. 2 от Наред- 
бата се създава нова т. 8: 
„8. от общините за предоставените от тях социални услуги в общността 
за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 5 от Закона за здравното осигуряване.” 
НСОРБ благодари на всички експерти от общините, които взеха 
участие в работната среща или изказаха мнение и предложения. 
 

 

От 1 януари 2013 г. се предвижда 
пълна промяна и създаване на об- 
щински дирекции „Социална под- 
крепа”. Общините ще поемат ця 
лата отговорност за социална 
подкрепа, в т. ч. социалните по- 
мощи. Предвижда се прехвърляне 
на активи и пасиви на общините, 
както и уреждане правоотноше- 
нията със служителите от сегаш- 
ните дирекции, без директорите. 
Предлагат се промени в правомо- 
щията за контрол, предоставянето 
на социални услуги, възлагането 
на външни доставчици и т.н. 
На интернет страницата на 
НСОРБ може да намерите текста 
на проекта и формуляр за ста- 
новище на общините.  
Очакваме вашите коментари и 
предложения до 12,00 ч. на 6 
декември на  факс 02/943 44 31 
или e-mail: namrb@namrb.org .  

Важно: НСОРБ проучва 
мнението на общините за 
важни промени в Закона за 

социално подпомагане 
 

Допълнения в наредбата за подаване на данни за здравно 
осигуряване на лица, ползващи социални услуги 

 

 

На заседанието на 1 декември Мониторинговият комитет на ОПРР пре- 
насочи освободени ресурси от други операции за финансиране на резер- 
вни общински проекти по двете схеми за енергийна ефективност и двете 
за преодоляване на наводнения. Както се казва: Честито на спечелилите! 
Беше гласувано принципно решение за пренасочване на остатъка и регу-
лярно освобождаващия се ресурс по всички общински мерки към нова 
мярка „Зелена и достъпна градска среда”, която ще се обяви през следва- 
щата година само за 36-те общини. За съжаление, предложението на 
представителя на НСОРБ с неусвоените над 8 млн. лв. за общински пъти- 
ща да се финансират проекти от резервния списък, беше отхвърлено от 
останалите членове на Комитета (по предложение на областни 
управители) 
За следващото заседание се отложи вземането на решение по другото 
предложение на НСОРБ: остатъкът от над 25 млн. лв. от двете схеми за 
туристически и културни атракции да се използва за същата цел с ново 
обявяване. Аргументите, че има „емблематични” общини (Пловдив, Кюс- 
тендил и др.), които нямат одобрени проекти по тази важна за тях схема, 
явно са недостатъчни и до следващото заседание ще е необходима по-
сериозна подготовка. 

Шанс на резервни общински проекти по 
4 схеми на ОПРР 
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На 30 ноември се проведе месечната координационна среща между НСОРБ, Управляващите органи на 
Оперативните програми и Държавен Фонд „ Земеделие”. Министър Дончев отчете плащания от 
Структурните и Кохезионния фонд към бенефициентите в размер на 2,7 млрд. лв. Очаква се до края на 
годината сумата да достигне 3 млрд. лв. Планира се и 14 на сто възстановяване на средства от ЕК. С 
това България ще се изкачи с няколко позиции в ранкинга на ЕК и ще има по-добър резултат дори от 
страни като Италия.  
Добрият резултат на България се дължи на бенефициентите, и главно на общините, които са активни, 
разработват проекти, кандидатстват и ги изпълняват успешно. За добрата работа съдейства и  
създадената координация между структурите, отговорни за европейските средства.  
По традиция срещата започна с отчитане изпълнението на договореностите от предишното 
заседание. 

•  Нанесени са промени в Наредба 25 на МЗХ 
МЗХ за оповестяване на параметрите на при- 
ема на проекти за деинституционализация по 
мярка 321 на Програмата за развитие на сел- 
ските райони за малките общини. Определени 
са: общините, броят на центровете за настаня- 
ване от семеен тип и защитените жилища на 
община, финансовите лимити. Насрочен е 
прием на проекти. 
•  Получено е становище от Министерство на  
земеделието и храните и Агенцията за общест- 
вени поръчки за прилагането на Закона за 
обществените поръчки и Закона за горите по 
мярка 223 от ПРСР. Според него до влизане в 
сила на измененията в ЗОП, общините с проек- 
ти по мярката трябва да възлагат изпълнението 
на дейности в горския фонд чрез обществена 
поръчка.   
•  Приключи оценката на депозираните об-  
щински проекти по мярка 313 на ПРСР за мал 
ка инфраструктура за развитие на туризма.  

� Не е приет механизъм за финансовите корекции пора- 
ди резерви на Министерство на финансите. Очакваме офи- 
циалното становище. 
� Не е приключила оценката и договорирането на проек- 
тите по мерки 321 и 322 по ПРСР за инфраструктурни дей 
ности в селските общини и по схема „Подпомагане на 
обучението на децата и учениците със специални образо- 
вателни потребност по ОП „Развитие на човешките 
ресурси”. 
� Оценката на проектите по мярка Лидер (прием август 
2010 г.) не приключи в договорения срок до края на април, 
а през октомври. Новият прием бе обявен октомври-
ноември, вместо през май. 
� Не беше обявявен в договорения срок май-юни нови-  
ят прием на проекти за интеграция на ученици от етни- 
чески малцинства и обучение на деца със специални обра- 
зователни потребности по ОП „Развитие на човешките 
ресурси”. Приемът бе обявен през октомври. 
� Не са публикувани списъци с депозираните проекти 
по Програмите за трансгранично сътрудничество, по 
които МРРБ е Управляващ орган.  
 

От месечната координационна среща с Управляващите органи: 
добрият резултат за България се дължи и на бенефициентите  

   ВВВааажжжннниии   рррееезззууулллтттааатттиии  

ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ НЕИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРЕНОСТИ 

 Договореност: НСОРБ настоява до влизането в сила на 
Закона да бъде създадена необходимата координация на 
централно ниво, отделните Управляващи органи да акту- 
ализират вътрешните си процедури и да дадат ясни указа- 
ния на бенефициентите. Наличието на неясноти и забавя-
нето при предоставянето на указания ще бъдат рискови  

за предстоящия строителен сезон. Необходимо е съгласуване между Централното координационно звено, 
Агенцията по обществени поръчки и Управляващите органи на Оперативните програми за отразяване на 
промените в ЗОП (обнародвания на 25 ноември ЗИД на ЗОП, влизащ в сила 3 месеца след тази дата).    
Разработва се модел за предварителен контрол за избягване на двойна проверка на тръжните документи от 
АОП и УО.   
Изготвеният модел да бъде предоставен на НСОРБ за коментари. 

НОВИТЕ ВЪПРОСИ И ПОСТИГНАТИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ НАКРАТКО 

Въпроси от общ характер 

Има ли готовност за отразяване на проме- 
ните в ЗОП, касаещи прилагането на нов 
модел на предварителен контрол при про- 
цедурите за възлагане на обществените по- 
ръчки? 



           

                  ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН                                                                                                                                             38/2011  

  

  

 

                                                                                                                         3 

   

   Национално сдружение на общините в Република България                                                           

Договореност: Правната норма на ПМС 179/10.08.2010 
г. за изплащане на безвъзмездната финансова помощ по 
Оперативните програми позволява на Управляващите 
органи да решават казусите по тяхна преценка. Въпреки 
това те се презастраховат и спират плащанията.  

Всеки постъпил сигнал трябва да се разглежда отделно от съответния Управляващ орган възможно в 
най-кратък срок, за да не се забавят плащанията.  
 

 
Договореност: Обсъждането се отложи за следващата 
среща, тъй като няма осъществен напредък.  

 

Има ли напредък по уеднаквяване на прак- 
тиките на контролните органи при провер- 
ки на процедури по ЗОП и Наредбата за въз- 
лагане на малки обществени поръчки?  
 

Има ли възможност да не се спират пла- 
щанията по Оперативните програми при 
текущи проверки на прокуратурата и ор- 
ганите на МВР? 
 

Договореност: Разплащателната агенция предоставя ин- 
формация за включване в ИСУН, която не е достъпна 
публично. ДФ „Земеделие” е публикувал информация за 
сключените договори за 2011 г. по мерки 313, 321 и 322.  
Централното координационно звено да ускори процеса  

по осигуряване на публична информация в ИСУН и по ПРСР. ДФ „Земеделие” да публикува информация 
за сключените договори през предходните години по мерки.  
 

В какви срокове ДФЗ ще предоставя пуб- 
лична информация по мерките по ПРСР за 
депозирани, оценени, договорирани и плате- 
ни проекти (по примера на ИСУН  и ОП)? 

Програмата за развитие на селските райони 

Кога ще приключи договорирането на про- 
ектите по мерки 321 и 322 (прием 2010 г.) и 
ще бъдат ли уведомени надлежно отхвър- 
лените кандидати за причините за отказа? 

Кога ще има оценка и договориране на про- 
ектите по мярка 41 за изпълнение на мест- 
ни стратегии за развитие по приема, 
приключил на 7 ноември; 

 

Кога ще бъдат приети изменения в наред- 
бите по мерки 223 и 226, вследствие на из- 
мененията в ЗОП, и на наредба за възла- 
гане на дейности в горските територии 
по реда на чл. 95 от Закона за горите. 
 

Отговор: Договорирането на проектите по мярка 322 са 
приключили. По мярка 321 на 2 декември  ще се предло- 
жат за договориране на последните 3 общински проекта 
(Гълъбово, Костинброд и Банско), с които ресурсът се 
изчерпва. Подготвени са 150 писма за отказ; 
 

Отговор: Депозирани са 71 проекта на стойност 127 млн. 
евро при наличен бюджет от 30 млн.евро, т. е. ще се фи- 
нансират 17-18 проекта. Формирана е оценителна коми- 
сия. Техническата оценка на проектите ще бъде готова 
до края на годината, договорирането – януари 2012 г.  

 

Отговор: Наредбата по чл. 95 от ЗГ е внесена в Минис- 
терски съвет. След приемането й следват изменения в 
Наредбите по мерки 223 и 226.   
Да се изготвят указания на УО по прилагане на 
Наредбата по чл. 95. 

 

Кога ще бъде променено ПМС 334, с което 
да се регламентира авансовото плащане 
на ДДС по проектите? 

Кога ще бъдат преодолени проблемите с 
плащанията по: 
� приключените проекти по мярка 431-2;  
�  ДДС за одобрените заявки за плащане? 

Отговор: По данни на МЗХ само 8 заявки за плащане 
не са обработени. Одобрените са предоставени на ДФЗ 
за последващ контрол и плащане. 
В ДФЗ има депозирани само 10 заявки за междинни и 
окончателни плащания по инфраструктурните мерки.  
 Сумите от ЕС са верифицирани и са изпратени искания към общините за допълнителна информация.  

ДФЗ да изготви указания за ускоряването на процеса и предварително информиране на бенефициентите.  
 

Отговор: Забавянето е поради административни при- 
чини. Промените в ПМС 334 да бъдат приети до края 
на годината. 
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Ше се ускори ли процесът по учредяване 
на права за стопанисване на обектите по 
туристическите атракции, необходимо 
условие за сключването на договори между 
общините и УО. 

Отговор: Решението за предоставяне на безвъзмездната 
финансова помощ по схемата за здравна инфраструк- 
тура в малките общини ще се публикува до 9 декември, 
за големите общини – до 19 декември т. г. 
 

Кога ще се реши въпросът със стартиране- 
то на договорите по мерки 223 и 226 и по 
примера на инфраструктурните срокът за 
изпълнение да тече от дата на съгласуване 
на последната обществена поръчка? 

Кога ще има промяна в критериите за 
оценка на проектите по мярка 321 в 
частта, касаеща населените места с под 
500 е. ж.? 

Договореност: Представени бяха различни становища. 
Да се изясни въпросът и МЗХ да предостави допълни- 
телна информация на НСОРБ за подхода при определяне 
на тежестта на критериите за избор, изменени от 
Комитета по наблюдение. 

Отговор: Управляващият орган ще направи необхо- 
димите промени след влизането в сила на ЗИД на ЗОП. 
 

Оперативна програма „Регионално развитие”  

Оперативна програма „Околна среда”  

Отговор: От юни има забавяне на процедурите по 
предварителен контрол. Управляващият орган е потър- 
сил съдействие от ЦКЗ, ИА „Одит на средствата от ЕС”, 
Националния фонд е предложил да се командироват  

служители от други УО. Институциите са отговорили отрицателно на предложението. Променя се Устрой- 
ственият правилник на МРРБ и се предвижда укрепване на капацитета за предварителен контрол. До 
януари 2012 г. УО няма да има възможност да ускори процеса. УО ще удължава изпълнението на 
договорите с общините  или временно ще ги спира. Обмисля се предоставянето на възможност за бене- 
фициентите да откажат предварителния контрол.  
 

Кои са възможните решения за ускоряване 
на процедурите по предварителен контрол 
при съгласуване на тръжните документи? 

 

Кога ще приключи оценката на проектите 
за общинските лечебни заведения?Кога ще 
има решение за остатъчния финансов ре- 
сурс по схемата за общинските лечебни 
заведения малките общини? 

Отговор: Забавяния има и МРРБ, и в Министерство на 
културата.  
Управляващият орган на програмата да предостави 
справка за забавените преписки на министър Дончев. 
 

Какви дейности са предприети във връзка с 
бюджетна процедура 2012 за финансиране 
на договорите за техническа помощ в при- 
оритетна ос 1 „Води” с оттеглено финан- 
сиране по програмата? 

Отговор: ДДС е допустим за възстановяване по прог- 
рамата. Всички проекти, одобрени или в процес на оцен- 
ка, са включили в бюджетите си ДДС. Според УО, няма 
да възникне необходимост от възстановяване на ДДС, 
тъй като общините са посочили, че бъдещата експлоа- 
тация на съоръженията ще се извършва чрез общински 
предприятия и възлагане по реда на ЗОП.  

 Необходимост от възстановяване на ДДС ще възникне при отдаването на концесия на съоръженията.  

Какво е становището на НАП и УО за тре- 
тиране на ДДС, включен в бюджета на про- 
ектите по приоритетна ос 2, за изгражда- 
не на регионалните системи за управление 
на отпадъците? Необходими са ясни указа- 
ния по реда на ЗДДС. 

Отговор: За разходи по договорите са необходими 7,5 
млн. лв. МОСВ е включило сумите в проектобюджета 
си за 2012 г. В края на годината се очаква освобож- 
даване на ресурс от обекти, изпълнявани с национални 
средства. С тях ще могат да бъдат платени  част от 
договорите с оттеглено финансиране. 
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Обучения 

Одобрените заявители по програмата подават доку- 
менти в Областните дирекции на ДФ „Земеделие” от 
1-во до 10-то число на месеца, следващ отчетния пе- 
риод. Той не трябва да е по-малък от един месец и не 
може да надхвърля три.  
Заявкитe за плащане ще бъдат приемани и на 12 де- 
кември, защото 10 декември е почивен ден. 
Подробни указания са публикувани на: 
http://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/plodove-i-
zelenchuci/uchilishten-plod/start-uch-plod 

ПППрррееедддссстттооояяящщщооо    
Напомняме, че започнахме подготовката на регионал- 
ните делегатски заседания през януари 2012 г. Очак- 
ваме общинските съвети да определят делегатите си 
за Общото събрания на НСОРБ и да ни пратят 
решението до края на декември на адреса на Сдруже- 
нието или на e-mail: namrb@namrb.org 
 

НСОРБ започва обученията за кметове 
на кметства 

•  12-13 декември 
•  13-14 декември 

Център за обучение на местните власти в 
с. Гиргини, община Габрово 

Поканени са кметове на кметства от общи- 
ните Велико Търново, Видин, Враца, Габ- 
рово, Ловеч, Монтана и Плевен. Участни- 
ците ще имат възможността да придобият 
познания за нормативната регламентация 
на техните правомощия, функции и задъл- 
жения, да получат консултации от лектори- 
те в обучението и да осъществят контакти 
с колеги. Всеки участник ще получи „На- 
ръчник за кметове на кметства” на НСОРБ. 

 

Оперативна програма „Административен капацитет”  

•  Кога ще има информация за одобре- ните 
и отхвърлени проекти по схема „Ефективна 
координация и партньорство при 
разботване и провеждане на поли- тики”?  

•  Какви ще бъдат действията на УО след 
прекратяване на оценката на проектите по 
мярка 3.1 „Подобряване обслужването на 
гражданите и бизнеса, в т. ч. чрез развитие на 
електронното управление”? 
•  Кога ще приключи оценката по процедура  
1.6. „Транснационално и междурегионално 
сътрудничество”? 
 

Отговорите: 
•  На одобрените кандидати са изпратени уведо  
мителни писма. На неодобрените също ще бъде 
предоставена информация. Тя е публикувана и на 
инернет страницата на Програмата. 
•  През 2012 г. не се предвижда обявяването на  
нова схема по мярката. 
 
•  Оценителният доклад е върнат за прераз-  
глеждане от ръководителя на УО. Оценката ще 
приключи до средата на декември. 
 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  

•  Кога ще бъдат преодолени проблемите  
С възстановяването на разходи по договори с 
МОМН? (Бяха посочени общински проекти със 
забавяне една година) 
•  Какви действия ще предприеме Агенци-  
ята по заетостта за ускоряване възстановява-
нето на средства на общините по схема 
„Развитие”. 

 

•  За преодоляване на проблемите със забаве-  
ните плащания е изготвен план-график, въведено 
е ежеседмично отчитане и е укрепен капацитетът 
на МОМН.  
Договореност: До 7 декември МОМН да въз- 
станови средствата и по цитираните проекти. 
Да се организира отделна среща между Управля- 
ващия орган, Агенцията по заетостта и НСОРБ. 

Срещата между Управляващия орган, Агенцията по заетостта и НСОРБ е насрочена за 7 
декември. НСОРБ очаква от общините до 6 декември (на електронен адрес: namrb@namrb.org  
или факс 02/ 943 44 67; 943 44 31) да предоставят въпроси/проблеми/теми за дискусия.  

Следващата  координационна среща с Управляващите органи на Оперативните 
програми ще се проведе в края на януари 2012 година. 

Приемат се заявки за плащане  
по схема „Училищен плод” 
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Всички общини в държавите-членки на Европей- 
ския съюз и са поканени да кандидатстват за Евро- 
пейска столица на младежта за 2015 г. Това е тит- 
ла, която се предоставя за една година и дава шанс 
на европейските градове да представят програма 
за приобщаване на младите хора към културния, 
социален, политически и икономически живот. 
Инициативата насърчава прилагането на нови 
идеи и иновационни проекти и се стреми да пред- 
стави модели за подражание в други общини. 
Европейски столици на младежта: Ротердам (2009 
г.), Торино (2010 г.), Антверпен (2011 г.), 
За 2013 г. е избран Брага), за 2013 –  Марибор. 
Кандидатите за 2014 са два града в Гърция – 
Солун и  Хераклион, и Иваново (Русия). 
Краен срок за кандидатстване: 1 май 2012 г. 
http://www.youthforum.org/CAPITAL/ 
 

Операция BG051PO001-4.1.06 „ Реинтеграция на от- 
паднали ученици в образователната система” на 
обща стойност 7 млн. лева.  
Могат да кандидатстват училища, общини и орга- 
низации с нестопанска цел. 
Краен срок: 16 януари 2012 г. 
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1
&id=525 
Операция BG051PO001-4.1.05 „ Образователна интег- 
рация на децата и учениците от етническите мал- 
цинства” на обща стойност 6 млн. лева. 
Могат да кандидатстват общини, училища, детски 
градини и др. 
Срок: текущ в периода на действие на схемата. 
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1
&id=524 
Схемите се реализират на територията на цялата 
страна и се финансира в рамките на ОП „Развитие 
на човешките ресурси” .  
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МОМН набира проекти  

   Национално сдружение на общините в Република България                                                           

 

Конгресът на местните и регио нални власти 
изпрати благодарствено писмо до НСОРБ за 
отличната организация и оказаното съдей- 
ствие на наблюдателите на местните избори. 
Специално се споменава полезната информа- 
ция, осигурена от екипа на НСОРБ и добрата 
организация в наблюдаваните общини.  
Предстои обсъждане на доклада за резулта- 
тите от наблюдението на заседанието на Кон- 
греса на 22 март 2012 г. 
НСОРБ благодари още веднъж на общините, 
които в напрегнатите дни преди изборите 
направиха възможно отличното провеждане 
на мисията на наблюдателите на КМРВ: 
Асеновград, Бургас, Благоевград, Ихтиман, 
Луковит, Пловдив, Садово и Червен бряг. 
 

НННооовввиииннниии   
ПОКАНА ЗА СТОЛИЦА НА МЛАДЕЖТА 

От българското посолството в Украйна получихме писмото на кмета на град 
Жмеринка, с което изразява желание и готовност за установяване на делови 
връзки с потенциални български инвеститори. За тази цел ръководството на 
града търси контакти с управата на подходяща българска община.  
Общините, проявили интерес към партньорство в Украйна, могат да потърсят 
съдействието на НСОРБ на ел. поща m.tsvetkova@namrb.org 
 

Центърът за развитие на човешките ресурси и регио- 
нални инициативи към МТСП организира 8 и 9 декември 
обучение на тема „ Обществени поръчки по екологични 
критерии – подготовка, възлагане и изпълнение (зелени 
обществени поръчки)”.  Участниците ще бъдат запознати 
с текущите инициативи и опит на ЕС, добрите практики 
у нас в областта на „зелените поръчки”, както и актуал- 
ните промени и изисквания в областта на възлагане на 
„зелени обществени поръчки”.  
Разходите за участниците се поемат от организаторите. 
Планирано е отпътуване за ЦРЧРРИ на съответните дати 
от ъгъла на бул. „Дондуков” и ул. „Сердика” в 9:15 часа. 
Подробна информация за обучението ще намерите на 
интернет страницата на НСОРБ. 
При желание за участие изпратете попълнен формуляр за 
участие на ел. адрес: bdobrinova@ncpedu.net 
http://www.hrdevelopmenteu.com/ 
 

Благодарности от Конгреса на 
местните и регионални власти 

Покана за обучение 

 Жмеринка е административен център на Жмерински район. Градът е с население 35,5 хил. души, възлова станция на 
Югозападната железопътна линия с голям транзит на пътници и товари към Киев, Минск, Санкт Петербург и страните 
от ЕС. Градът се слави със своята шевна и хранителна промишленост, производство на транспортно и селскосотпанско 
оборудване, преработка на дървесина. 
 

Град в Украйна търси партньрство с български общини 

 


