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Децата на община Тутракан участват в 
коледната програма 

 

Коледен ретро трамвай в София 

  

Коледари от община Елхово 

Коледната елха пред общината събра 
много хора в Нова Загора 

 

Дядо Коледа и Снежанка дойдоха 
в община Челопеч  

„Булевард на елхите” в община Разлог 

 

Дядо Коледа се спуска от покрива 
на община Горна Оряховица 

Коледна Варна 

     Декември е особен месец. 
Зареден с очакване. За хрис- 
тияните по цял свят той носи 
обещаното спасение, защото 
с Рождество Христово започ- 
ва новото летоброене, започ- 
ва духовната история на чо-
вечеството.  
     Коледа е един обединяващ 
празник, защото се чака с не- 
търпение и от не-християни. 
Съчетал различни традиции, 
той ни учи да вярваме в доб- 
рото, да даряваме любов и 
надежда. Коледният дух пра- 
ви света по-съпричастен, по-
светъл, по-човечен.  

Щастлива Коледа! 
Много празнично настроение 
и светлина в домовете ви, то- 
плина и обич в душите ви. 
                     Екипът на НСОРБ 
 

 

В навечерието на Рождество 
Христово община Бургас 
открива приют за бездомни  

 

Благотворителна кампания 
„Ардинска Коледа” 

С много настроение премина 
нощта на Самоводската чаршия 
– община Велико Търново 

 

Община Димитровград  награди 
най-добре украсеното училище 

(Снимките са от централни и местни издания и сайтове на общини) 
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   Национално сдружение на общините в Република България

След много срещи с Агенцията по заетостта

постигна споразумение дирекциите Регионална

ба по заетостта” да извършват счетоводната
по обработка на документите по 746 
нявани от общински администрации
чрез общински предприятия. Така ще

бързо възстановяване на средствата
плащане. 
Общините ще бъдат уведомявани и по

ща за допуснатите пропуски.  
Административното съответствие на
констатира още при приемане на искането
в Дирекциите „Бюро по труда” . То се

пуски като липса на документи, подписи
длъж ностни лица, неясни и нечетливи
След намесата на НСОРБ приоритетно

ботени и депозираните забавени заявки
на стойност над 443 хил. лв. на 14 об

 

Ускорена е процедурата по схема

Изменението на Закона за обществените

въвежда нова система за осъществяване

телен контрол на процедури за възлагане
поръчки, финансирани напълно или
пейските фондове. На предварителен
чл.19, ал. 2, т. 22 от ЗОП, считано от
ще подлежат всички процедури на стойност
по-високи от: 
o 2 400 000 лв. за строителство,  
o 244 475 лв. за доставки, услуги и конкурс
o 377 469 лв. за услуги конкретна категория

за проект свързан с тях.   
Министърът по управление на средствата

пейския съюз предложи на НСОРБ да
на общините за необходимостта от предварителен

трол на процедури под и над праговете
Напомняме, че предварителният контрол

УО, ДО и ДФЗ е с консултативен характер

стойност. При всички случаи отговорността

ите за законосъобразното провеждане

на възложителя.  
Анкетния формуляр може да изтеглите

страницата на НСОРБ. 
Очакваме становища от общините до
година на електронен адрес: namrb@
(02) 9433367. 

НСОРБ проучва
общините за необходимостта
от предварителен
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Агенцията по заетостта, НСОРБ 
дирекциите „Регионална служ- 

счетоводната дейност 
746 договора, изпъл- 

администрации, директно или 
Така ще се постигне по-

средствата по исканията за 

уведомявани и по електронна по- 

съответствие на документите се 
приемане на искането за плащане 

. То се отнася за про- 
подписи и печати на 

и нечетливи копия.  
приоритетно са обра- 

забавени заявки за плащания 
на 14 общини. 

процедурата по схема „Развитие”  

• 5
София, хотел „Дедеман

„Годишно счетоводно
данъчно приключване

Целева група на обучението
дителите на общините

ти и одитори. При
нален интерес участие
други общински експерти
Лекторите ще бъдат
финансите, Националната

приходи и Сметната
Допълнителна информация
заявка за участие
интернет страницата

• януари

„Подготовка на
бюджети

Обучението ще се проведе
Следете интернет страницата
за датите и мястото на

Обучения

   ПППрррееедддссстттооояяящщщооо  

обществените поръчки (ЗОП) 
осъществяване на предвари- 

процедури за възлагане на обществени 
напълно или частично от евро- 
предварителен контрол, съгласно 
считано от 26 февруари 2012 г., 

процедури на стойност равни или 

услуги и конкурс за проект; 
конкретна категория и конкурс 

управление на средствата от Евро- 
на НСОРБ да проучи мнението 

необходимостта от предварителен кон- 
над праговете. 

предварителният контрол от страна на 
консултативен характер, без правна 

отговорността и санкци- 
провеждане на процедурите е 

може да изтеглите от интернет 

до 29 декември 2011 
@namrb.org или факс 

НСОРБ проучва мнението на 
общините за необходимостта 
предварителен контрол 

По време на проведените
НСОРБ с МФ по бюджетната
2012 г. беше обсъден
паните задължения за
смет на централните органи
На срещата през октомври
договориха да се потърсят
разплащането им до края
На последното заседание
съвет от 21 декември
нителни бюджетни целеви

мер на 30,7 млн. лв
терският съвет и  
решните работи, на отбраната

съдието да се издължат
НСОРБ апелира към

използват тези средства

разплащане на просрочени
ложни разходи, което

провежданата от общините

нансова дисциплина

ворност към местната

 

Ще бъдат покри
към общините
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5-6 януари 
Дедеман Принцес София”  

Годишно счетоводно и 
данъчно приключване”  

на обучението са счетово- 
на общините, данъчни експер- 

При проявен професио- 
интерес участие могат да вземат и 
общински експерти.  

бъдат от Министерство на 
финансите Националната агенция за 

и Сметната палата.  
Допълнителна информация, програма и 

участие може да намерите на 
страницата на НСОРБ.  

нуари 

Подготовка на общинските 
бюджети 2012” 

Обучението ще се проведе през януари. 
интернет страницата на НСОРБ 
и мястото на провеждане. 

Обучения 

на проведените консултации на 
МФ по бюджетната процедура за 

беше обсъден проблемът за натру- 
задължения за данък сгради и такса 
централните органи към общините. 

срещата през октомври двете страни се 
договориха да се потърсят възможности за 
разплащането им до края на 2011 г.  

последното заседание на Министерския 
ември бяха одобрени допъл- 

и целеви кредити в раз- 
млн. лв., чрез които Минис- 

 Министерствата на вът- 
работи, на отбраната и на право- 
да се издължат към общините.   
апелира към своите членове да 
тези средства за приоритетно 
на просрочени и други неот- 

разходи което е в унисон с духа на 
провежданата от общините строга фи- 

дисциплина и е израз на отго- 
местната общност. 

покрити задължения 
към общините 
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   Национално сдружение на общините в Република България

На http://www.ipacbc
Управляващия

ИПП България-Турция на често задавани
за набиране на проектни предложения
 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

 
ОП „Околна среда” констатира, че задълженията
за предоставяне на тримесечни

изпълнение на проектите, финансирани

програмата, не се изпълняват в достатъчна
Обръщаме внимание, че разпоредбите

рите за безвъзмездна помощ задължават

ното докладване. 
От ОПОС напомнят, че през януари
трябва да бъде подготвен и представен

Междинното звено тримесечен доклад
съдържа инфор- мация за цялата изминала
Това се отнася и за временно спрените
http://ope.moew.government.bg/bg/news/newsdetail/from/c
urrent/id/299 

 

Министерството на

нето, като конкретен
по проект „ПОСОКА
по процедура BG051PO001

„Шанс за щастливо бъдеще” от О
човешките ресурси”, търси да назначи
координатори по проекта (по един

София, Перник, Пазарджик, Монтана
Пловдив, Търговище и Русе). 
Общата цел на проекта е да бъде извършена

насочена подготвителна дейност

преструктуриране на домове за медико
грижи за деца (ДМСГД), в които са настанени

отглеждат деца от 0 до 3 години, в
области. 
Конкурсът протича в два етапа: проверка
ствието на представените документи
изисквания и интервю. 
Обявата е поместена на интернет
ДАЗД, АСП, НСОРБ, съответните РЗИ
по заетостта, и е поставена на информационните
табла в сградите на МЗ и на съответнит
При подаване на документите на кандидатите
предоставя длъжностна характеристика
сната длъжност. 
Краен срок за документите: 30 декември

 

Търсят се местни
координатори по проект

   НННооовввиииннниии  
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18 общински болници
финансиране

 
По схема BG161PO001/1.1
реконструкция/обновяване
щински лечебни заведения
рации” по ОП „Регионално
вложени над 88 млн. лв в

рудването на 18 болници в цялата
Проектите, които ще получат
• Модернизиране на отделение
Комплексен онкологичен център

• Изграждане на модерен лъчетерапевтичен
Онкологичен център, Пловдив
• Ремонт и оборудване на

Благоевград; 
• Изграждане на лъчетерапевтичен

Специализирана болница за

онкология, Хасково; 
• Създаване на високотехнологичен
център в гр. Шумен; 
• Реконструкция и оборудване

онкологичен център, Бургас;
• Изграждане и оборудване на

Комплексен онкологичен център
• Обновяване и оборудване

логичен център, Русе; 
• Технологично обновление
зирана болница за активно лечение

заболявания, София; 
• Реконструкция, обновяване
„Д-р Димитър Павлович”, Свищов

• Технологично обновление на

Чудотворец”, Лом; 
• Подобряване на ранната диагностика
достъпа до лечение в о

дернизация на МБАЛ „Д-р Киро
• Преустройство, ремонт и

сградата на МБАЛ – Балчик

специализирана апаратура; 
• Ремонт, обновяване и 
Велинград; 
• Преустройство и преоборудване

МБАЛ „Иван Скендеров“, Гоце
• Реконструкция/обновяване и
р Христо Стамболски”, Казанлък
• Обновяване и ремонтни дейности
МБАЛ, Самоков; 
• Обновяване и оборудване на

Сандански. 
http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=notice&i
d=3178. 
 

http://www.ipacbc-bgtr.eu/bul/news/view/86 са публикувани
Управляващия орган на Програмата за трансгранично сътрудничество

често задавани въпроси от потенциалните бенефициентите
предложения. 

НА ДОКЛАДИ ЗА 
НА ПРОЕКТИ 

констатира че задълженията 
тримесечни доклади за 

проектите финансирани по 
изпълняват в достатъчна степен.  

разпоредбите на догово- 
задължават регуляр- 

януари 2012 г. 
подготвен и представен в 
тримесечен доклад, който да 

цялата изминала година. 
временно спрените проекти. 

http://ope.moew.government.bg/bg/news/newsdetail/from/c

Министерството на здравеопазва- 
конкретен бенефициент 
ПОСОКА: семейство” 
BG051PO001-5.2.10  

от ОП „Развитие на 
търси да назначи 8 местни 

по един в областите 
Пазарджик Монтана, Габрово, 

бъде извършена целе-
дейност за реалното 

домове за медико-социални 
които са настанени и се 
години, в 8-те пилотни 

проверка за съответ- 
документи с обявените 

интернет страниците на 
съответните РЗИ, Агенцията 

поставена на информационните 
на съответните ДМСГД. 

документите на кандидатите се 
характеристика за конкур- 

декември. 

Търсят се местни 
координатори по проект на МЗ 
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общински болници получават 
финансиране по ОПРР 

BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за 
обновяване и оборудване на об- 

лечебни заведения в градските агломе- 
Регионално развитие”  ще бъдат 

лв. в обновяването и обо- 
болници в цялата страна. 

които ще получат финансиране: 
на отделение по лъчелечение към 

онкологичен център, Стара Загора; 
модерен лъчетерапевтичен комплекс в 

център Пловдив; 
оборудване на СБАЛО „Свети Мина”, 

лъчетерапевтичен комплекс към 
болница за активно лечение по 

високотехнологичен лъчетерапев- тичен 

и оборудване на Комплексен 
център Бургас; 

оборудване на лъчелечебен център в 
онкологичен център, Враца; 

оборудване на Комплексен онко- 

обновление и ремонт на Специали- 
за активно лечение на онкологични 

обновяване и оборудване на МБАЛ 
Павлович”, Свищов; 

обновление на МБАЛ „Св. Николай 

ранната диагностика, качеството и 
община Карлово чрез мо- 

р Киро Попов”;  
ремонт и инсталации на част от 

Балчик, за оборудване със 

обновяване и оборудване на МБАЛ, 

и преоборудване на помещения в 
Скендеров“, Гоце Делчев; 

новяване и оборудване на МБАЛ „Д-
Стамболски Казанлък; 

ремонтни дейности на отделения в 

оборудване на МБАЛ „Свети Врач”, 

http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=notice&i

са публикувани отговорите на 
трансгранично сътрудничество по  
бенефициентите по втората покана 
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В периода 28-30 март 2012 г. Виа Експо организи- 
ра три форума за Югоизточна Европа:  
• Конференция и изложба за управление на от- 
тпадъците, рециклиране и екология „Save the Planet”; 
• Конгрес и изложба за енергийна ефективност  
(ЕЕ) и възобновяема енергия (ВЕ); 
• Изложба за соларни технологии SEE Solar.  
За първи път ще се проведе конкурс „ЕкоОбщина“. 
Всички проекти ще се включат в каталог за устой- 
чиви решения. 
Ще се дискутират „горещите”  теми: депониране, 
рециклиране, енергия от отпадъци, енергийна ефек- 
тивност и биомаса. Експерти от Асоциацията на 
градовете и регионите за рециклиране и устойчиво 
управление на отпадъците ACR+ ще запознаят с 
ползите, законодателни мерки и информационни 
кампании за намаляване на отпадъците, ще предста- 
вят примери от Европа, както и опит в публично-
частното партньорство. 
Над 300 водещи компании ще участват в изложби- 
те и ще покажат системи за соларна, био-, вятърна 
и хидроенергия, решения за енергийната ефектив- 
ност, електрически автомобили, оборудване за тре- 
тиране и събиране на отпадъци, транспортни сред- 
ства, технологии за компостиране, рециклиращи 
машини, финансови и консултантски услуги и др.  
http://www.viaexpo.com/en/ 

Европейската комисия определи „Европейска 
зелена столица“ за 2012 г.  

Столицата на Баската автономна област в Испания 
Витория-Гастейс бе определена от Европейската 
комисия за „Европейска зелена столица“ за 2012 г. 
На специална церемония кметът на града получи 
наградата от кмета на предишния лауреат – 
Хамбург. 
Идеята за наградата се заражда през 2006 г. на 
среща в Талин по инициатива на кмета на града и е 
подкрепена от 15 европейски града и Асоциацията 
на естонските градове. 
Повечето от екологичните предизвикателства в 
Европа идват от градските райони, защото четири- 
ма от всеки петима европейци живеят в тях. 
Наградата „Европейска зелена столица” стимулира 
градовете за реализиране на  дългосрочни дейнос- 
ти, насочени към създаване на чиста околна среда 
за гражданите, и насърчава обмена на най-добри 
практики сред европейските градове.  
София кандидатства за титлата за 2014 г. 
Резултатът ще бъде ясен през юни 2012 г. 
 

 

Важно за общините бенефициенти 
 по ОПРР 

 На 28 декември няма да се проведе приемен ден 
за бенефициенти във връзка с изпълнението на 
договорите по ОПРР: http://www.bgregio.eu/vazhni-
saobshteniya/971/vazhno--na-28-12-2011-(sryada)-priemniyat-
den-za-benefitsienti-po-oprr-nyama-da-se-provede.aspx 
 

Европейската комисия прие предложение за нова 
програма „Европа за гражданите“, която цели по-
добра осведоменост на гражданите и по-добро 
познаване на Европейския съюз. Тя ще работи в 
периода 2014-2020 г. и ще има бюджет от 
229 млн. евро. Ще подпомага дейности за по- 
вишаване на осведомеността на гражданите и по-
добро познаване на ЕС, на европейската история и 
инициативи, свързани партньорствата между 
градовете (побратимяването на градове). Освен 
това тя ще помогне на хората да участват по-
активно в граждански и демократични дейности 
чрез дебати и дискусии по теми, свързани с ЕС. 
Освен местни власти, новата програма ще под- 
помага и мозъчни тръстове, граждански групи и 
други организации на гражданското общество.  
Програмата ще допълни Доклада за гражданството 
за 2010 г. на Комисията и  предложението да 
определяне на 2013 г. за Европейска година на 
гражданите  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/95
9&format=HTML&aged=1&language=BG&guiLanguage=en 
 

Нова програма „Европа 
за гражданите“  

Столична община, община Русе и община Нова 
Загора взеха големите награди в шестото издание 
на конкурса „Зелена община”, организиран с 
подкрепата на НСОРБ. 
Специална награда за комплексен подход получи 
община Бургас. Бяха връчени и две поощрителни 
награди: „Общината и нейните граждани” – на 
община Павел баня, и за най-добро усвояване на 
европроекти – на община Чавдар. 
 

 

За шести път награди 
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