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20 декември 

•  Ден за човешка солидарност  

Отбелязва се от 2006 г. по реше- 

ние на Общото събрание на 

ООН. Той фокусира обществе- 

ното внимание върху значението 

на солидарността, провокира де- 

бата за постигане на целите на 

хилядолетието за развитие, на- 

сърчава нови инициативи за бор- 

ба с бедността. 

•  Игнажден 

Почита се Св. Игнатий 

Богоносец. От този ден 

започнали родилните 

мъки на Света Богоро- 

дица.  

Празникът се свързва със зим- 

ното слънцестоене и се смята за 

начало на новата година. Нари- 

ча се още Млада година, Нов 

ден, Млад месец, Полаз.  

Според народното поверие, не 

трябва да се изнася нищо от къ- 

щата и да излизате без пара в 

джоба. По това кой пръв ще вле- 

зе в дома ви, се гадае каква ще 

бъде годината.   
 

 

За пета поредна годи- 

на Дарик и „24 часа” 

започнаха национал- 

ното проучване „Кой  

е най-добрият град за живеене в 

България”. До края на януари 

2012 г. ще бъде определен един 

от 27-те областни града, който 

отговаря в най-голяма степен на 

определените критерии и субек- 

тивните възприятия на хората за 

това какво превръща един град в 

добър за живеене.  

   КККааалллеееннндддаааррр  
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Засилен интерес и голяма активност

общинския форум

 
От 14 до 16 декември в София се проведе Третата

те по програми и проекти от общините, организирана

Актив.Партньори тази година бяха ОП „Регионално

„Околна среда”.  

Над 150 представители от общините, кметове зам

по проекти, взеха участие в дискусиите и форумите

чиха и представителите на Управляващите 

програми и Програмата за развитие на селските

на въпросите на експертите от общините. 

Гости на срещата бяха председателят на ПК по

местно самоуправление в Народното събрание

нистър Томислав Дончев, заместник-министри

„Одит на средствата от ЕС”, Комисията за защита

Сметната палата и Агенцията по обществени поръчки

Акцентите в програмата тази година бяха: 

� Европейските фондове за българските

случи през 2011 г. и какво предстои до 2013 

� Подобряване на процеса на усвояване

европейските фондове;  

� Финансовият контрол и одитът на общинските

механизми за предпазване от нередности и финансови

 

 

 

                     16 декември  

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
Електронно издание на Националното сдружение  

 България     
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      брой   40/2011            

голяма активност на 

общинския форум 

ретата среща на експерти- 

, организирана от НСОРБ-

Регионално развитие” и ОП 

кметове, зам.-кметове и експерти 

и форумите. Активно се вклю- 

 органи на Оперативните 

развитие на селските райони и отговаряха 

председателят на ПК по регионална политика и 

Народното събрание Любен Татарски, ми- 

министри, представители на ИА 

Комисията за защита на конкуренцията, 

обществени поръчки. 

българските общини – какво се 

предстои до 2013 г.; 

на усвояване на средствата от 

одитът на общинските проекти – 

нередности и финансови корекции.   
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   ВВВааажжжннниии   рррееезззууулллтттааатттиии  

Заседание на К

На 7 и 8 декември в Правец се проведе

„Транспорт”. То бе открито от

регионалното развитие и благоустройството

бенефициенти, представители на местната

Беше отчетено, че до този момент са

което е около 87 на сто от бюджета

евро, което представлява около 20 

Европейската комисия искания за

Равносметката показа, че изпратените

предходни години досега. 

 

 

Решенията: 

Да бъдат прехвърлени 110 млн. 

тетна ос 4 (за подобряване на корабоплаването

към ос 3 (подобряване на интермодалността

превоза на пътници и товари). Средствата

предвидени по проекта за подобряване

боплаването по р. Дунав в участъка

България и Румъния със съвместна

отказаха от реализирането му през

мен период. Двете държави декларира

ектът остава приоритет и работата

да спре. Румъния продължава проучванията

то се финансират по ИСПА, а България

млн. евро от ОП „Транспорт” за подготовката

проекта за следващия програмен период

Според предварителните разчети,

средства ще бъдат финансирани проектите

ширение на столичното метро до летище

(над 100 млн. евро), рехабилитацията

лна жп гара (около 20 млн. евро) и

на интермодален терминал в Пловдив

млн. евро).  

Планирано е проектите да бъдат завършени

края 2014 г. 

 

 

Важно уточнение
Във връзка с предстоящото влизане

февруари 2012 г., Управляващият

предварителен контрол по процедури

януари 2012 г. След тази дата докум

Закона. Предварителният контрол

„Указания към бенефициентите”: 
http://www.bgregio.eu/media/files/objavi/Novini/ПРИМЕРНА

УМЕНТАЦИЯТА%20ЗА%20УЧАСТИЕ%20В

НСОРБ започна мащабно проучване

промените в ЗОП. Следете интернет
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Заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна

програма „Транспорт” 

Правец се проведе единадесетото заседание на Комитета за

открито от министър Ивайло Московски. Участие 

и благоустройството Лиляна Павлова, експерти от Европейската

представители на местната власт, неправителствени организации и

този момент са сключени договори за безвъзмездна помощ

от бюджета на програмата. На бенефициентите са изплатени

представлява около 20 на сто от предвидените средства. Сертифицираните

искания за плащания възлизат на над 23 на сто от бюджета

че изпратените искания за последната година са повече отколкото

млн. евро от приори- 

одобряване на корабоплаването) 

на интермодалността при 

товари). Средствата бяха 

за подобряване на корабо- 

в участъка Батин-Белене. 

съвместна декларация се 

реализирането му през този програ- 

държави декларираха, че про- 

работата по него няма 

продължава проучванията, кои- 

а България заделя 10 

за подготовката на 

програмен период. 

, с освободените 

финансирани проектите за раз- 

метро до летище София 

рехабилитацията на Центра- 

млн евро) и изграждането 

терминал в Пловдив (прибл. 7,5 

да бъдат завършени до 

Новият планов период

Участниците в заседанието обсъдиха

та на бъдещата оперативна програма

кият инвестиционен план за транспорта

та индикативна работна програма

и предложената от ЕК кохезионна

политика за новия програмен

Особено внимание беше обърнато

на новата транспортна политика

Съюз („Connecting Europe

пейската комисия за разширява

пейската транспортна мрежа

включват още 5 трасета: част

мус“ и скоростните пътища

Дуранкулак, Пловдив-Асеновград

„Рила“ – от Дупница през Самоков

Част от новата транспортна

строителството на 10 интермо

София, Пловдив, Варна, Бургас

Оряховица, Видин, Драгоман

Има планове и за изграждането

пристанище при Силистра Предвижда

тите да бъдат финансирани през

рамен период на програмата

на правителствено ниво след

ритизирано железопътното

Оряховица-Русе-Букурещ и

София-Велико Търново-Русе

 

Важно уточнение за бенефициентите по ОПРР
влизане в сила на измененията в Закона за обществени

Управляващият орган на ОП „Регионално развитие” ще приема

по процедури за обществени поръчки по реда на действащия

тази дата документацията следва да се изготвя в съответствие

редварителният контрол ще се осъществява съгласно процедурата

”:  
http://www.bgregio.eu/media/files/objavi/Novini/ПРИМЕРНА%20ПРОЦЕДУРА%20ЗА%20ПРЕДВАРИТЕЛЕН

УЧАСТИЕ%20В%20ПРОЦЕДУРИ%20ЗА%20ИЗБОР%20НА%20ИЗПЪЛНИТЕЛИ

мащабно проучване сред общините за необходимостта от предварителен

Следете интернет страницата на програмата. 

                                                                                                                                          40/2011  
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перативна  

Комитета за наблюдение на ОП 

 взеха министърът на 

експерти от Европейската комисия, 

организации и др. 

безвъзмездна помощ за над 1,7 млрд. евро, 

бенефициентите са изплатени над 400 млн. 

ертифицираните и изпратени в 

от бюджета на програмата. 

са повече, отколкото за всичките 

планов период (2014-2020 г.): 

заседанието обсъдиха подготовка- 

оперативна програма, стратегичес- 

инвестиционен план за транспорта, годишна- 

работна програма за 2012 г., както 

от ЕК кохезионна и транспортна 

новия програмен период. 

внимание беше обърнато на инструмента 

транспортна политика на Европейския 

Europe”) и решението на Евро- 

разширяването на трансевро- 

транспортна мрежа (TEN-T). Към нея се 

трасета: част от магистрала „Хе- 

скоростните пътища Русе-Шумен, Варна-

Асеновград-Рудозем и 

Дупница през Самоков за Ихтиман.  

транспортна политика на ЕС е и 

на интермодални терминала в 

Варна, Бургас, Русе, Лом, Горна 

Видин Драгоман и Свиленград.  

изграждането на още едно речно 

Силистра. Предвижда се проек- 

финансирани през следващия прог- 

програмата. Водени са разговори 

ниво след 2020 г. да бъде прио- 

железопътното трасе София-Горна 

Букурещ и сухопътната отсечка 

Русе-Букурещ. 

 

бенефициентите по ОПРР 
акона за обществени поръчки от 26 

ще приема документация за 

реда на действащия ЗОП до 15 

изготвя в съответствие с измененията в 

процедурата, публикувана в раздел 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН%20КОНТРОЛ%20НА%20ДОК

ИЗПЪЛНИТЕЛИ.pdf 

необходимостта от предварителен контрол след 
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Авансови плащания за проекти на 

МИГ, одобрени по мярка 41 

ДФЗ ще обработва приоритетно 

заявките за авансови плащания 

(включващи средства за управле- 

ние) от 16-те МИГ, одобрени по 

мярка 41 през октомври. 

Спазвайте срока за подаване на за- 

явките, заложен в договорите за 

финансова помощ. За консултации 

ползвайте посочените телефони.   

 

Удължаване на срока на 
договорите по мерки 321 и 322 

Наредби № 24 и № 25 на МЗХ от 

29.7.2008 г., според които изпъл- 

нението на проекта започва да те- 

че от датата на одобрената от ДФ 

„Земеделие” последна по време 

обществена поръчка, са приложи- 

ми за договори, сключени преди 

изменението на наредбите, обна- 

родвано в ДВ № 30/2011 г. 

НСОРБ настояваше за приема- 

нето на разпоредбите, тъй като 

при повече от одобрените през 

октомври 2009 г. проекти фикси- 

раният в договора 30-месечен 

срок за изпълнение, изтичащ в на- 

чалото на 2012 г., не може да бъ- 

де спазен поради големите заба- 

вяния на контрола върху тръж- 

ните процедури.  

Бенефициентите могат да поискат 

промяна в договора с анекс и 

удължаване на срока, съгл. чл. 41 

от наредбите.  

ДФЗ следва да изпрати напомни- 

телни писма 3 месеца преди изти- 

чане на срока на договорите.  

Препоръчително е бенефициенти 

да преценят изпълнението на до- 

говорите и при необходимост да 

подадат искане за анекс и удъл- 

жаване на срока за изпълнение.  

Възстановяване на средства за 
ДДС по заявки за плащане 

Възстановяването на ДДС е фун- 

кция от одобрението на субсиди- 

ята, съгл. таблицата на одобрени- 

те разходи по проекта).  

При подаване на заявка за меж-

динно/окончателно плащане ДФЗ 

одобрява размера на субсидията 

(европейските средства) и изчис- 

лява размера на ДДС, който да се 

възстанови на общината по „приз- 

натите” от ДФЗ фактури.  

След оторизиране на евросубси- 

дията не се подава отделна заявка 

за възстановяване на ДДС.  

ДФЗ изпраща писмо на бенефици- 

ента с искане да „потвърди” фак- 

турите, по които да се възстанови 

ДДС, и да декларира, че по тях 

няма да се ползва данъчен кредит.  

Първо се превежда евросубсиди- 

ята по специалната сметка и по-

късно – сумата за ДДС.  

Консултирайте се с ДФЗ при под- 

готовка на заявката за плащане. 

НСОРБ има договореност с Раз- 

плащателната агенция. На тел. 

(02)8187100/8187144 може да по- 

лучите консултация и пояснения. 
Заявките за плащане са достъпни 
на: http://www.dfz.bg/bg/programa-za-
razvitie-na-selskite-raioni/merki/ukazania-
merki-321-322-prsr/ 

Плащания към избрани изпълнители  

Плащания към избрани изпълнители с авансови средства по договора – 

консултанти по управление на проекта, проектанти или строителен 

надзор, са допустими след сключване на анекс.  

НСОРБ договори общините да получат възможност за анексиране на 

договора след всяка обществена поръчка по тяхна преценка.  

Те ще могат да искат анексиране на договора преди приключване на 

основната поръчка за строителство и след одобрение на анекса за 

плащания от аванса по проекта към избраните консултанти по 

управление, проектанти и/или надзорници.  

Искане за анекс (свободен текст) се подава директно до изпълнителния 

директор на ДФЗ и се придружава от копие на приложимите доку- 

менти за проведените тръжни процедури (в т.ч. сключените договори).  

За информация и консултации от ДФЗ: (02)8187222/8187225/8187600.  

НСОРБ ще окаже съдействие за изпълнение на поетите ангажи- 

менти, ако общините имат затруднения при комуникацията с ДФЗ 

или получат отказ за разглеждане на исканията за анексиране.   

 

Намаляване на ресурса за 
окончателни плащания 

Въпреки осигурените безлихвени 

кредити от държавния бюджет за 

окончателните плащания по про- 

ектите (ПМС № 59/11.3.2011), ре-

дица селски общини трябва да 

осигурят допълнителни средства 

за ДДС за непризнати разходи 

или за наложени финансови коре- 

кции.  

Общините в момента са с  ограни- 

чени собствени финансови въз- 

можности и ниска кредитоспо- 

собност, в т.ч. и от фонд ФЛАГ.  

Стремейки се към редуциране на 

необходимия допълнителен ре- 

сурс, някои търсят възможности 

за намаляване на цените за строи- 

телно-монтажните работи по реда 

на чл. 43, ал. 2, т. 2 от ЗОП, т.е. 

намаляване на договорените цени 

в интерес на възложителя).  

Трябва да се има предвид, че из- 

менението на договорите с изпъл- 

нителите/доставчиците, подлежи 

на одобрение от ДФЗ чрез анек- 

сиране на договора за безвъз- 

мездна финансова помощ по реда 

на Наредби 24 и 25.  

Предстои Управляващият орган 

на ПРСР да даде указания как и в 

кои случаи ДФЗ да преизчислява 

размера на финансовата корекция 

при изменения на договорите с 

изпълнителите на СМР и намале- 

ния на цените в полза на възложи- 

теля (одобрени от Разплащател- 

ната агенция чрез анекс).  

НННСССОООРРРБББ    кккооонннсссууулллтттааанннттт       

Напомняме за важните промени и срокове по Програма  
за развитие на селските райони 
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Идеите се предоставят от Форум Гражданско участие (ФГУ). ФГУ е неформална мрежа от са 100 български 

неправителствени организации от цялата страна, работещи за включване на гражданите в процесите на вземане на 

решения и осъществяване на взаимодействие с властите на местно, регионално и централно ниво. Вече втора 

година ФГУ взаимодейства активно с Народното събрание и Министерския съвет за утвърждаването на стандарти 

за включване на гражданите във формирането на политики на централно и местно ниво. Форумът работи особено 

активно за повече гражданско участие в разработването на националната програма за развитие „България 2020” и 

за активно включване на гражданското общество в процесите на местно и регионално планиране и програмиране 

на средствата от ЕС за новия програмен период 2014-2020 година. 

Мрежата разработила Мерки за подобряване на гражданското участие на местно ниво и е готова да съдейства с 

предоставяне на консултации и информация по предлаганите мерки. 
 

� Обществени консултации на нормативни и 
стратегически актове 

Чл. ...(1) Проектите на правилници, наредби, 

планови и стратегически документи и други реше- 

ния, приемани от Общинския съвет, заедно с моти- 

вите към тях и кратко резюме на основните поло- 

жения, се публикуват на интернет страницата на 

общината. С публикуването се открива проце- 

дурата по обществена консултация.  

   (2) Посочват се етапите на консултативния про- 

цес и крайният срок за приемане на становища и 

предложения от граждани и организации. Срокът 

за консултиране не може да бъде по-кратък от 20 

дни от момента на публикуване на проектите. 

   (3) Обществената консултация може да включва 

он-лайн консултации, провеждане на писмени 

консултации, дискусии и кръгли маси, съвместни 

работни групи с граждански организации и други 

подходящи форми на обсъждане. 

   (4) Общинският съвет разглежда становищата и 

предложенията на участниците в консултацията, 

ако те са подадени в срок, формулирани са в 

писмен вид и са подписани от съответното лице. 

   (5) В 10-дневен срок след приключване на об- 

ществената консултация, общинският съвет публи- 

кува в Интернет обобщена информация за приети- 

те и отхвърлени предложения, и мотивите за това. 

   (6) При откриване на процедурата за обществена 

консултация се определя служител(и) от общинска 

администрация, който да отговаря за организа- 

цията на процеса и за представяне на резултатите.  
� Обществени съвети 
 
Чл. ...(1) Общинският съвет със свое решение 
създа- ва или признава създаден от граждани 
обществен консултативен съвет, който да 
подпомага работата му по конкретни въпроси.  
   (2) Дейността и заседанията на обществения съ- 

вет са публични. Информация относно структу- 

рата и дейността на обществения съвет се публи- 

кува на Интернет страницата на общината. 

 

   (3) Обществения съвет приема правила за органи- 

зацията и дейността си, които се утвърждават от 

Общинския съвет. Изборът/определянето на члено- 

вете става чрез открита и прозрачна процедура при 

спазване на предварително обявени критерии.   

   (4) Създадените обществени съвети се вписват в 

регистър на обществените съвети към общинската 

администрация. В регистъра се вписват: имената 

на лицата, представляващи обществения съвет, 

контакти, областите/направленията, в които ще 

работи съветът. 

� Публичност на заседанията на общинския 

съвет и комисиите и участие на гражданите  

� Проектът на годишната работна програма се  

публикува в Интернет. Гражданите могат да пра- 

вят предложения за промени в работната програма, 

които се обсъждат от Общинския съвет при 

утвърждаването на програмата.  

� При определяне на дневния ред за всяко заседа-  

ние на общинския съвет председателят на съвета 

включва отделна точка “изказвания, питания, 

становища и предложения на граждани” при 

постъпили предложения и заявено желание за 

участие в заседанието от граждани и представи- 

тели на неправителствени организации (НПО). 

Председателят определя време за тази точка не по-

малко от 20 минути за едно заседание. 

� Граждани и представителите на НПО имат право  

да правят предложения и да изразяват становища 

по обсъжданите въпроси по време на заседанията 

на постоянните комисии и на общинския съвет.  

� Дневният ред на заседанията на постоянните ко-  

мисии и на общинския съвет се публикува на 

интернет страницата на общината в 7-дневен срок 

преди провеждане на заседанието. 

� Гражданите и представители на НПО могат да  

предлагат за включване на точки в дневния ред на 

заседанията на общинския съвет. Предложенията 

се представят на председателя на общинския 

съвет. 

 

Идеи за включване в правилниците на общинските съвети, 

насърчаващи гражданското участие във вземането на решения 

ПППооощщщааа    НННСССОООРРРБББ          
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Камарата на частните съдебни изпълнители 

създаде Централен електронен регистър на 

длъжниците, който представлява нацио- 

нална база данни на заведените в страната 

изпълнителни дела при частни съдебни 

изпълнители. 

Общините могат да получават справки от 

Централния регистър на длъжниците за на- 

личие или лиса на образувани изпълнител- 

ни дела срещу търговци и други юридичес- 

ки лица, които участват в различни общин- 

ски процедури – обществени поръчки, 

търгове, конкурси, концесии и др. 

За извършване на справка се заплаща такса. 

В регистъра към момента са въведени дан- 

ни за длъжници по над 530 хил. изпълни- 

телни дела. Предстои въвеждането на ин- 

формация за всички длъжници в страната.  

https://www.registry.bcpea.org/ 

Електронен регистър 
на длъжници 

Управителният съвет на Проект „Красива България” 

одобри провеждането на новата кампания в периода 

23 декември 2011 г.-15 февруари 2012 г. Тя ще бъде 

оповестена на 23 декември на интер нет страницата 

на проекта: www.beautifulbulgaria.com 

По проекта тази година са изпълнени 31 обекта на об- 

щини, областни администрации и държавни инсти- 

туции, на обща стойност 7,1 млн. лева, в т.ч. 3,6 млн. 

лева финансиране от МТСП и 3,5 млн. лева съфи- 

нансиране от бенефициентите. 

За строителните дейности бяха наети 683 работници, 

в т.ч. 247 регистрирани безработни и бяха проведени 

23 квалификационни обучения. 

  

 

Община Свищов 

изпълни проект за 

фасадна 

реставрация на 

Първо българско 

читалище „Еленка 

и Кирил Д. 

Аврамови" 

Нова кампания по 
„Красива България” 

Предстоящите промени в Закона за държавния служител и Закона за администрацията по всяка веро- 

ятност ще станат през първите два месеца на следващата година. Ще бъдат удължени сроковете за 

влизане в сила на трите наредби, касаещи държавната служба. 

По този начин ще има достатъчен период за по-добра подготовка и осъществяване на обучения и 

консултации по въвеждане на по-ефективни и добре работещи административни структури. 

През този период ще стане достъпен и подготвяният от Секретариата на Съвета за административна 

реформа, с наше участие, електронен наръчник с въпроси и отговори. Очакваме от Вас въпросите, 

които се нуждаят от коментар и изясняване на адрес: namrb@namrb.org 

Приятно ни е да ви уведомим за постигната договореност между НСОРБ и Съвета за административ- 

на реформа за организиране на съвместни обучения, фокусирани върху спецификата на общинската 

администрация. Лектори ще бъдат експертите, готвили новите нормативни актове, и компетентни 

общински експерти. Подготвят се и обучения от колегите от ИПА с безплатни лектори. 

При тази ситуация преценявайте много добре доколко е необходимо да заявявате участие в пред- 

лаганите обучения от частни фирми със скъпи оферти и неясен ефект. 

Наредбите са публикувани в Държавен вестник (бр.47/21.06.2011 г. и бр. 95/2.12.2011 г. 

 

Важно за кметовете и секретари на общини! 
Сроковете за влизане в сила на новата нормативна уредба в областта на  

държавната служба се удължават 

 

Днес бяха обнародвани промeни в наредбите на МЗХ по мерки 226, 313, 321 и 322 от ПРСР, чрез които 
се удължава срокът за подаване на коригиращи заявки за авансово плащане и получаване на 
увеличения размер на авансовото плащане в размер до 50 на сто от одобрената субсидия.  
Бенефициентите, които са получили аванс в размер до 20 на сто от субсидията и не са успели да 
подадат коригираща заявка за по-високия размер, могат да се възползват от тази възможност до 30 
декември.  

 

НННооовввиииннниии   

Актуални промени по Програмата за развитие на селските райони 
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Националната агенция по приходите напомня, че през 2012 г. изтича срокът, в който всички 

предприятия трябва да свържат касовите си апарати дистанционно с НАП. За информирането на 

обществеността за тези важни законодателни промени, отнасящи се до широк кръг малки и средни 

предприятия, НАП е изготвила брошура, в която се разясняват основните моменти, свързани с 

изискване за онлайн връзка на касовите апарати на търговците. 

В отговор на отправената от НАП към НСОРБ молба за съдействие, Сдружението се включва в 

усилията за информирането на всички заинтересовани страни с публикацията на настоящото 

съобщение и се ангажира с разпространението на брошури по време на предстоящите в началото на 

следващата година обучения на представители на местните власти. 
За допълнителна информация: 

Силвия Генова – главен експерт, дирекция „Комуникации и протокол”, Национална агенция по приходите, тел: 

02/9859 32 58, 00889 101 209, електронен адрес: s.genova@nra.bg 

 

инвестициите за целия период на ползване на 

стоките и услугите. Това означава да се мисли 

внимателно какво се купува, да се купува само 

нужното, да се търсят продукти и услуги с високи 

екологични показатели и в също време да се има 

предвид социалното и икономическото въздей- 

ствие на решението за покупка. УОП варират от 

малки до мащабни поръчки: от закупуване на реци- 

клирана хартия до саниране на обществени сгради 

с високи стандарти за енергийна ефективност. 

Устойчивите обществени поръчки са проектира- 

ни до носят полза не само на организацията, а на 

обществото и икономиката, като минимизират 

вредните ефекти върху околната среда.  
http://www.sustainable-procurement.org/ 

www.procurementforum.eu , www.procuraplus.org. 

 

НАП напомня - наближава крайният срок за касовите апарати 

 

Климатичните промени и преходът към „зелена” 

икономика са сред основните предизвикателства, 

представени в стратегията „Европа 2020”.  

Нараства и значението на прилагането на прав- 

ните и оперативните насоки за екологосъобразни 

и устойчиви обществени поръчки.  

Устойчивите обществени поръчки (УОП) пред- 

полагат прилагането на екологични, социални и 

иновативни практики при възлагане и изпъл- 

нение. Тези секторни практики могат да постиг- 

нат по-пълен ефект, ако се използват съвместно в 

процеса на обществените поръчки.  

Доставките са устойчиви, когато организациите 

задоволяват потребностите си от стоки, услуги, 

строителство и инфраструктура. Устойчиви са 

практики и процеси, гарантиращи ефективност на  

Повече подробна информация по темата за устойчивите обществени поръчки може да проче- 

тете в последния за годината Информационен бюлетин на НСОРБ, които ще бъде посветен на 

екологията и „зелените” политика в България и Европейския съюз.  

Европа 2020 – преход 

към зелена 

икономика 

НСОРБ започна подготовка на отчета за изпълнението на бюджета за годината. Той ще бъде 

представен на предстоящото първо за новия мандат заседание на Общото събрание. По указания на 

Контролния съвет НСОРБ прави справка и за постъпилия членски внос от общините.   

НСОРБ се обръща с молба към неиздължилите се членове да преведат вноските си до края на 

годината. Ако имате затруднения или се нуждаете от допълнителна информация, обръщайте се към 

счетоводния отдел на тел. (02) 9434467/9434468. 

   

 

Удължава се срокът включване на предложения от общините по новата инициатива на 
Българския туристически съюз „100-те природни феномена на България” – до края на 
февруари 2012 г.  
Цялата кампания по определянето на 100-те природни феномена се отразява на 
страниците на националния туристически  вестник  „Ехо” и на сайтовете на БТС 
(www.btsbg.org) и 100-те национални туристически обекта (www.100nto.org). 


