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Първо общо събрание на НСОРБ, 1997 г.  

Първо отбелязване на Деня на българската 
община, 1998 г., В. Търново 
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Първият голям материален  актив на НСОРБ
откриване на собствен офис в София, 1997  г

Подписване на първото споразумение за сът
рудничество с Министерски съвет, 2001 г.  

С голям водосвет е открита Първата годишна
среща на местните власти, 2002 г., кк Албена
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Национално сдружение на общините в Република България                                                           

Нашата история започна на 11 декември
94 общини поставиха началото

сдружение на общините в България

15 години не са голям срок, но когато
организация от мащаба на Сдружението
толкова динамичен и преломен момент
те се равняват поне на още толкова
много по 15 и да работим за тях!   
За тези години Националното сдружение
успя да се утвърди като:  

• авторитетен представител на
общини;  

• гарант на местната демокрация
• инициатор на конструктивен диалог

централната власт;  
• двигател на реформете в местното

самоуправление;  
• уважаван партньор в обединена

 
За 15 години нашето Сдружение се доказа
вителна и ефективна организация, която
тета си с: 

• професионализъм и компетентност
• последователност и коректност
• отговорност и прозрачност; 
• равнопоставеност и общинска

Честит празник на българските

всички, свързани с каузата

 

 
 

българската 
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От 2007 г. българските общини имат
тър за обучение в с. Гиргини, общ

 

на НСОРБ – 
София, 1997  г..    

 

мение за сът- 
 

 

Първата годишна 
кк Албена  

                      9 декември  
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      брой   39/2011            

декември 1996 г., когато 
началото на Националното 
България. 

но когато се отнасят за 
Сдружението и се отчитат в 

преломен момент от историята, 
толкова. Да си пожелаем 

 
Националното сдружение на общините  

представител на българските 

демокрация;  
конструктивен диалог с 

реформете в местното 

обединена Европа. 

се доказа като предста- 
организация, която гради автори- 

компетентност;  
коректност;  

прозрачност;  
общинска солидарност. 

българските общини и на 
каузата на НСОРБ! 

,,,,,,,,,,,,            ННННННННННННССССССССССССООООООООООООРРРРРРРРРРРРББББББББББББ!!!!!!!!!!!!            

 

общини имат свой цен- 
Гиргини общ. Габрово 
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         2     Национално сдружение на общините в Република България                                                           

   ВВВааажжжннниии   рррееезззууулллтттааатттиии  

НСОРБ благодари на кметовете на общините Видин, Свищов, Русе и Силистра за домакинството и 
участието в организираната от НСОРБ и Консорциум „Мостове” регионални работни срещи. 
Проведената дискусия, посветена на стратегията за развитие на крайдунавския район бе 
изключително полезна и продуктивна, благодарение на получената актуална информация от 
общините.  

 
НСОРБ започва подготовката на първото за 
мандата заседание на Общото събрание, плани- 
рано за началото на март 2012 г. 
В най-висшия орган на Сдружението всяка 
община е представена от двама делегати: кмет 
и представител на общинския съвет. 
Съгласно чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ, 
делегатите трябва да бъдат определени в дву- 
месечен срок от провеждане на първото засе- 
дание на новоизбрания общински съвет.  
В периода януари-февруари 2012 г. по райони 
за планиране ще бъдат организирани регио- 
нални заседания на делегатите на общините за 
номиниране на членове на Управителния съвет 
на НСОРБ. По утвърдена традиция те ще бъдат 
съчетани с обучения за новоизбрани кметове и 
общински съветници. Делегатите на общините 
ще получат покани и програми.  
Работният график на обученията за ново- 
избрани кметове и общински съветници  и 
регионалните делегатски заседания са дос- 
тъпни на интернет страницата на НСОРБ. 

 

На 7 декември НСОРБ проведе работна среща със 
зам.-министъра на труда и социалната политика 
Деяна Костадинова и ръководството на Агенцията 
по заетостта във връзка с продължаващото забавя- 
не при възстановяването на платени от общините 
възнаграждения на наетите лица по схемата.  
НСОРБ настоя за създаване на необходимата ор- 
ганизация за спешна обработка на документите и 
извършване на плащания към общините до края 
на бюджетната година. Дължимите за четири ме- 
сеца суми поставят общините в невъзможност да 
се разплатят до края на годината и съществува ре- 
ален риск огромен брой от наетите лица да оста- 
нат без възнаграждения за празниците. Тази ситу- 
ация носи риск от социално напрежение по места. 
След проведеното обсъждане постигнахме 
следните договорености: 
o АЗ да създаде организация по дирекциите 

„Бюро по труда” и дирекциите „Регионална 
служба по заетостта” за оптимално бързо 
обработване на исканията за плащане, в т.ч. и 
информиране по електронен път на общините 
за пропуски и грешки в отчетните документи, 
водещи до забавяне във възстановяването на 
разходите; 

 

   ПППрррееедддссстттооояяящщщооо    

Преди първото за мандата Общо 
събрание на НСОРБ 

Полагат се усилия за ускоряване на 
разплащането по схема „Развитие” 

 
 

o До края на годината АЗ да изплати дължимите суми по възнагражденията към общините с коректно 
изготвени отчетни документи. Като приоритет ще се даде на обработката на документите на 
общините, наели най-много хора; 

o Всички задължителни по КСО и КТ вноски се възстановяват по проекта. Обезщетенията по КТ не се 
възстановят от проекта;  

o АЗ да подготви презентация с най-често срещаните грешки и пропуски. НСОРБ да запознае 
ръководствата на общините и екипите по проекта за пропуските в отчетната документация, водещи 
до забавяне обработката на исканията за плащане; 

o НСОРБ и АЗ да изготвят предложения за оптимизиране и подобряване на отчетния процес; 
o НСОРБ и АЗ да обменят информация за затруднения, водещи до забавяния в плащанията  

НСОРБ препоръчва на кметовете да създадат вътрешни контролни механизми за проверка на 
правилната подготовка на не-сложните отчетни документи на АЗ. Напомняме, че наръчникът 
по проекта и образците са достъпни на:  
http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=28/01/06&WA=Efunds/OPHRD/Other_docs.htm 
При нужда от съдействие и подкрепа за ускоряване възстановяването на дължимите средства 
ни информирайте на електронен адрес namrb@namrb.org или факс 02/ 943 44 67; 943 44 31. 
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   Национално сдружение на общините в Република България                                                           

 

На 6 декември се проведе единадесетото заседание 
на Комитета за наблюдение на ОП „Околна сре- 
да”. На него беше одобрена обосновката за необ- 
ходимите изменения в Механизма за управление 
на отпадъците по ос 2. Документът съдържа ана- 
лиз на ресурса по приоритетната ос, факторите, 
които ще доведат до спестяване на средства и в 
заключение – предложение за преразпределение 
на средствата за две нови дейности с бенефици- 
енти общини:  

1. Финансиране на проектите за рекултивация 
на старите общински депа, включително и пред- 
видените за финансиране по Постановление № 
209/2009 г. на МС за осигуряване на финансиране 
за изграждането на регионални системи за управ- 
ление на битовите отпадъци и за закриването на 
общински депа за битови отпадъци. 

2. Финансиране на проекти, разработени с тех- 
ническа помощ по ОПОС, за доизграждане на 
регионални системи за управление на отпадъ- 
ците (допълнителни клетки, съоръжения за пред- 
варително третиране, съоръжения за компостира- 
не) за общини, извън 23-те Регионални сдружения 
за управление на отпадъците, настоящи бенефици- 
енти по ОПОС.  

В отговор на въпросите на представителя на 
НСОРБ председателят на комитета, зам.-минис- 
тър Василева, увери присъстващите, че незави- 
симо от промените са запазва националното фина- 
нсиране по ПМС 209 и средствата по ОПОС ще 
бъдат допълваща подкрепа за този вид дейности.  

Управляващият орган пое ангажимент, че ще ак- 
туализира вътрешните си правила и ще даде ясни 
указания на бенефициентите, съгласно новите из- 
менение на Закона за обществените поръчки, за 
да се избегнат нарушения при провеждането на 
процедурите.  

МОСВ ще продължи да оказва съдействие за 
разрешаване на породилите се проблемите и за 
преодоляване на забавянето на четирите про- 
екта за изграждане на регионални системи в ре- 
гионите: Кочериново, Пазарджик, Провадия и 
Своге. Министерството разчита и на сериозна 
ангажираност от страна на тези общини.   
 

В Държавен вестник бр. 96/6.12.2011 г. е обнародва- 
но Постановление №316 на Министерски съвет за 
приемане на Наредба за условията и реда за възла- 
гане изпълнението на дейности в горските терито- 
рии, държавна и общинска собственост, и за ползва- 
нето на дървесина и недървесни горски продукти. 
Министерство на земеделието и храните (Управля- 
ващ орган на Програмата за развитие на селските 
райони) ще подготви изменения в наредбите по 
„горските” мерки 223 и 226 и специални указания за 
възлагането на дейностите в горските територии, 
финансирани от тези мерки.   

Комитетът за 
наблюдение на ОПОС 
разпредели средства за 

нови дейности 
 

 

Приета е наредба за дейности 
в горските територии 

Държавна агенция за закрила на детето препоръч- 
ва на общините, кандидати по Мярка 321 „Основ- 
ни услуги за населението и икономиката в селски- 
те райони” от Програмата за развитие на селските 
райони, да представят за съгласуване отделно за- 
дание за всеки Дневен център за деца с уврежда- 
ния, и/или Център за социална рехабилитация и 
интеграция, и/или Център за настаняване от семе- 
ен тип и/или Защитено жилище. В него трябва да 
отразят точното градоустройствено местоположе- 
ние на имота, в който се предвижда ново строител- 
ство или ремонт/реконструкция/обновяване на съ- 
ществуващ сграден фонд за създаване на подходя-
ща база за съответната социална услуга.  
Към всяко задание задължително да се представя 
актуална скица на урегулирания имот.  
Указанията може да намерите на страницата на 
ДАЗД: http://sacp.government.bg/detstvo-za-vsichki/ 
 

Важни указания за 
проекти по мярка 321 

от ПРСР 
 

 

   НННооовввиииннниии  

Индикативна годишна програма на ОПРР 

На заседанието на Комитета за наблюдение на 
ОП „Регионално развитие” на 1 декември беше 
одобрена Индикативната работна програма за 
2012 г.  Тя е достъпна на: http://www.bgregio.eu/ 



           

                  ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН                                                                                                                                             39/2011  

 

 

  

  Одобрени проекти 

Готова е оценката на втората фаза (оценка на 
качеството) на допустимите проекти по втора- 
та покана по Програма за трансгранично сът -
рудничество „Гърция-България”.  
Проектите, разпределени в списъка с резерви, 
може да бъдат финансирани, при условие, че 
има излишък в бюджета на програмата.  
http://www.interreg.gr/default.aspx?lang=en-
GB&loc=1&page=279&NewsItem=651 
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Работни срещи на МОСВ с 
бенефициенти 

МОСВ ще провежда работни срещи с бенефи- 
циенти във връзка с подготовката на ВиК 
проекти по процедурата за агломерации меж- 
ду 2 хил. и 10 хил. е. ж. Всеки четвъртък по 
график експерти от програмата ще разясняват 
основните насоки за кандидатстване, натрупа- 
ният опит до момента и как да се избягват 
често допусканите грешки. 

Представителите на общините не трябва да са 
повече от двама.  
Актуалният график може да видите на:  
http://ope.moew.government.bg/bg/news/newsde
tail/from/current/id/289 

НСОРБ обявява конкурс за Ръководител 
екип „Услуги за общините” 

Екипът предоставя консултации на общините в направ- 
ленията: местни финанси, образование, социални дейности, 
здравеопазване, общинска техническа инфраструктура. 
Ръководителят на екипа има експер- тни функции в сферата 
на социалните дейности. 
Условията за кандидатстване са публикувани на страни- 
цата на НСОРБ.  

Приключи оценката на проектните предложения по 
схема BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконстру- 
кция/обновяване и оборудване на общински лечебни 
заведения в общини, извън градските агломерацион- 
ни ареали” по ОП „Регионално развитие”.   
Одобрени са всички подадени 7 проектни предложе- 
ния в рамките на компонент 1 „Болници за активно 
лечение с възможност да предлагат услуги за долеку- 
ване”. Размерът на предоставената безвъзмездна фи- 
нансова помощ възлиза над 30 млн. лв.  
Ще бъдат финансирани: 

1. МБАЛ „Ю. Вревская” ЕООД, гр. Бяла, обл. Русе  
2. МБАЛ „Омуртаг” ЕАД, гр.Омуртаг  
3. МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев” Етрополе ЕООД, 
гр. Етрополе  

4. МБАЛ „Свиленград” ЕООД  
5. МБАЛ „Д-р Ангел Пешев” ЕООД, гр. Тетевен 
6. МБАЛ „Разлог” ЕООД   
7. МБАЛ – Тутракан 

 http://www.bgregio.eu/novini/964/vazhno--priklyuchi-otsenkata-na-
proektnite-predlozheniya-po-shema-bg161po001-4-1-05-2011.aspx 
 

 

Седем общински 
болници ще бъдат 
финансирани по 

ОПРР 

През 2004 г. БАИТ учреди годишната награда 
„За значим принос в развитието на информа- 
ционните и комуникационните технологии”, 
която се връчва тържествено на откриването 
на BAIT EXPO.  
Продължава набирането на кандидатури за 
конкурса за 2011 г. Наградата за публична 
администрация се присъжда за последовател- 
но въвеждане на ИКТ в административното 
обслужване на гражданите, за подобряване на 
бизнес средата като цяло. 
Повече информация може да намерите на 
интернет страницата на НСОРБ. 
 

 

Предстояща сесия на Комитета на 
регионите 

На 14 и 15 декември ще се проведе 93-ата пле- 
нарна сесия на Комитета на регионите. Най-
важните теми за дискусии са приоритетите на 
Европейската комисия за 2012 г., бюджетът на 
ЕС и ролята на градовете и регионите за устой- 
чивото развитие на Европа. 
Ще бъдат разгледани ключови въпроси от про- 
дължаващия дебат за еврокризата, еврооблига- 
циите и данъка върху финансови транзакции.  
Комисията ще представи предложения за въз- 
становяване на икономиката, обединени под 
мотото „Постигане на европейско обновле- 
ние“. 

Нови общински болници и медицински 
центрове в Концепцията за болничното 

преструктуриране 

На 5 декември на сайта на Министерство на здраве- 
опазването е публикуван за обсъждане проект за до- 
пълнение на Концепцията за болнично преструкту- 
риране:   http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-
BG&pageid=393&categoryid=4439 
Проектът дава възможност на още общински болници 
за активно лечение да се възползват от финансовия ре- 
сурс на ОПРР. За част от тях условието е да се прес- 
труктурират в медицински центрове. 
Общините, отговарящи на критериите, но невключени 
в списъка, могат да реагират своевременно. 
През другата седмица се предвижда среща на ръковод- 
ството на МЗ с общините, чиито болници са пред- 
видени за преструктуриране в медицински центрове. 
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