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   Национално сдружение на общините в Република България

Изпращаме 2011 година
 
В навечерието на всяка нова година правим
какво ни е донесла отиващата си, какво е съотношението
между добрите и лошите събития.   
2011-та беше бурна, донесе много трудности
за всички. Светът съпреживя трагедията в Япония
пна от масовото убийство в Норвегия, беше
Арабската пролет, буквално се преобърна с главата
от стихийните протести в Америка и Русия Мадрид
дон. Хората поискаха радикална промяна
свят”. А икономическата криза беше определена
ников период за Европа”.  
Едновременно с това бяха открити медикаменти
щи предаване на вируса на СПИН, и експериментална
сина срещу маларията. Друго откритие може
основите на производството на водород като
на енергия.  
Тази година беше изстрелян марсоход, който
червената планета следи от живот. Изследвайки
рита в Антарктика, НАСА откри доказателство
ходът на ДНК съставките е извън земята. Открита
нета диамант с хипотетично тегло 10 квинтилиона
Астрономи се натъкнаха на черна дупка, плуваща
от вода – 140 трилиона пъти масата на световния
 
За България несъмнено 2011 г. беше една от
за икономиката. Страната преживя първата
криза, населението продължи да намалява и да
2011-та беше определена като година на протестиращия
човек. И България допринесе за това с протестите
делци, учени, студенти, железничари, протестите
пенсионната реформа и проучванията за добив
газ.  
През септември бе публикуван докладът за глобалната
курентоспособност, според който България
три позиции и минава на 74-то място. Но пък
търговска организация ни нареди на 16-то място
изследвани) по риск за инвестиции – най
зател сред съседите ни.  
За пореден път затвориха за нас Шенген, но
Moody's вдигна кредитния рейтинг на България
тат от продължаващата фискална дисциплина
институционална устойчивост и относителната
на финансовата система.  
Европейската комисия ни постави на пето място
тво на водите за къпане. Преди нас по този
само Гърция, Кипър, Франция и Малта.  
През 2011 г. България откри първата изцяло завършена
гистрала. Нашите учени разработваха иновативни
за лечение на рака и на новата световна пандемия
нена от щамове на туберкулозни бактерии.
Изпращаме 2011 с нови успехи на наши спортисти
дали на децата ни от престижни международни
по физика, химия и биология. 
 
Добра или лоша беше 2011-та? Отговорът зависи
дали виждаме наполовина пълна или наполовина
чаша. Зависи от нагласата ни да приемаме
като предизвикателства и да оценяваме събитията
и поглед в бъдещето. 
Това, което трябва да помним е, че силата е в
та ни. И само ако гребем в синхрон, ще изкараме
на мечтания бряг. 
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На 30 ноември т. г. Европейската
Регламент (ЕС) № 1251/2011 
Директиви 2004/17/ЕО, 2004/18/
ЕО по отношение на прилаганите
за процедурите за възлагане
ръчки. Регламентът е публикуван
вестник на ЕС (ОВ) L от 2 декември
Съответните стойности на праговете
ни валути, различни от евро
щение на Комисията, публикувано
от 2011 г. Регламентът се
чки държави членки на ЕС
Съгласно чл. 45а, ал. 1 от Закона

ните поръчки (ЗОП), когато
чки имат левова равностойност
или по-висока от определените
ЕК, възложителите следв
циален вестник на ЕС информация
възлаганите от тях поръчки
Методическо указание за 
прагове може да бъде намерено
app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,472252&_dad
=portal&_schema=PORTAL&l_id=102
За общините като възложители
поръчки посоченото задължение
поръчки на стойности без ДДС
високи от следните стойности

• 9 779 000 лв. за строителство
• 391 160 лв. за доставки
конкурс за проект

Промяната е важна и следва
оглед законосъобразното обявяване
ри за възлагане на обществени
чените стойности.  
Агенцията за обществени поръчки
жение за предоставяне на
нения и методически указания

НОВИ СТОЙНОСТНИ
ИЗПРАЩАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК

Екитъп на НСОРБ ви пожелава
щастливи празници
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г Европейската комисия прие 
№ 1251/2011 за изменение на 

ЕО, 2004/18/ЕО и 2009/81/ 
отношение на прилаганите от тях прагове 

за възлагане на обществени по- 
Регламентът е публикуван в официалния 

от 2 декември 2011 г.  
стойности на праговете в национал- 
азлични от евро, са посочени в съоб- 

Комисията публикувано в ОВ, С 353 
Регламентът се прилага пряко във вси- 

членки на ЕС. 
а ал. 1 от Закона за обществе- 

ЗОП когато обществените поръ- 
равностойност без ДДС, равна 

от определените с Регламент на 
възложителите следва да изпращат до Офи- 

информация, свързана с 
тях поръчки. 

 прилагането на новите 
да бъде намерено на: http://rop3-

app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,472252&_dad
=portal&_schema=PORTAL&l_id=102 

като възложители на обществени 
посоченото задължение възниква при 

стойности без ДДС, равни или по-
следните стойности:  

лв. за строителство;  
лв. за доставки, услуги и 

конкурс за проект. 
важна и следва да се съобразява с 

законосъобразното обявяване на процеду- 
обществени поръчки на посо- 

обществени поръчки е на разполо- 
на допълнителни разяс- 

методически указания на общините. 

СТОЙНОСТНИ ПРАГОВЕ ЗА 
ИЗПРАЩАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В 

ВЕСТНИК НА ЕС 

НСОРБ ви пожелава весели и 
щастливи празници! 
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В НСОРБ постъпи предложение от
ство на регионалното развитие и благоустрой
ството за Закон за изменение и допълнение
Закона за водите (предлаганите изменения
да се намерят на:    
http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg
&do=law&type=8&id=480).   

 
Предвиждат се съществени изменения
нието на ВиК системите в страната, в

• редуциране на броя на „обособените
тории” за управление на ВиК услуги

премахване на обособените територии
ниво община и обособяване на
само на областен принцип;  

• окрупняване на ВиК операторит

промени в реда за възлагане на

нието на системите от съответните
ни асоциации по ВиК, което
съществуващите общински дружества
влеят в холдингови компании с

оператор; 
• изменения в режима на собственост

основните съоръжения, включително
ване като публична държавна собственост

на всички водовземни съоръжения
ществени питейно битови нужди
които в момента са активи на
ВиК дружества.  

Промените се мотивират с подобряване
ството на предоставяните ВиК услуги
на отговорността на държавата за тяхното
ряване и по-ефективно регулиране на
ните отношения, свързани с изграждането
равлението на ВиК системите в страната
С писмо И-1287(2)/28.12.2011г. НСОРБ
на към своите членове с молба за 
проекта за Закон за изменение и допълнение
Закона за водите за формиране на обща
по предлаганите законодателни промени

Очакваме становищата на факс 02 
ел. адрес namrb@namrb.org или до 3 януари
г..  

Очакваме мненията на
общините по ЗИД на Закона

водите 
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предложение от Министер- 
развитие и благоустрой- 

изменение и допълнение на 
предлаганите изменения могат 

http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg

съществени изменения в управле- 
страната, в т.ч.: 
на обособените тери- 

управление на ВиК услуги чрез 
обособените територии на 
обособяване на територии 

ВиК операторите чрез 
възлагане на управле- 
от съответните област- 

ВиК което налага сега 
общински дружества да се 

компании с областния 

режима на собственост върху 
съоръжения включително акту- 

държавна собственост 
водовземни съоръжения за об- 

битови нужди, част от 
са активи на общински 

с подобряване на каче- 
ВиК услуги, засилване 

държавата за тяхното осигу- 
регулиране на обществе- 

свързани с изграждането и уп- 
системите в страната.     

НСОРБ се обър- 
молба за становища по 

изменение и допълнение на 
на обща позиция 

законодателни промени. 

 943 44 31 или 
до 3 януари 2012 

В НСОРБ се получи писмо
Съвета за административна
уведомяват за промяна на
сила на промените в редица
държавната служба и държавния

отразяващи новите моменти
управление на човешките ресурси
администрация. Промените
следните актове: 
• Нов Класификатор 

администрацията - приет
14. 06. 2011 г.  

• Наредба за условията и

изпълнението на служителите
администрация, Наредба
служителите в държавната
Наредба за документите

държавна служба, Наредба
характеристики на държавните
приети с ПМС № 314 от

 
За всички тези актове беше
зат в сила от 1 януари 2012 
от Народното събрание на
допълнение на Закона за държавния
Предвид на това, че промените
не са извършени, се налага
датата на влизането в сила
постановления. Предлаганата
влизане в сила е 15 март 2012 
регламентирана чрез Преходните
телните разпоредби на Постановлението
изпълнението на държавния

Република България за 20
Министерски съвет вчера

Удължен срок за влизане
нормативни актовемненията на 

ЗИД на Закона за 

НСОРБ – страна по конституционно
 
Сдружението е конституирано
на страна по дело 13/2011 г
съд. Делото е образувано от
вители от 41-вото народно събрание
ват конституционността на
от Закона за местните данъци
- чл. 61с, ал. 4 и свързаната с
- чл. 20 и чл. 21, ал. 1, 2 и
оценка”, съгласно Приложение
- чл.5, ал.3 и чл.6, ал.1, т.2 от
НСОРБ ще изработи писмено
дневен срок, което ще бъде
ституционния съд. 
 

                                                                                                                                          42/2011                                                                    
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получи писмо от секретариата на 
административна реформа, с което ни 

промяна на срока на влизане в 
промените в редица актове в областта на 

служба и държавния служител, 
новите моменти в политиката по 
човешките ресурси в държавната 
Промените в сроковете засягат 

Класификатор на длъжностите в 
приет с ПМС № 161 от 

условията и реда за оценяване 
изпълнението на служителите в държавната 
администрация Наредба за заплатите на 

в държавната администрация, 
документите за заемане на 

служба Наредба за длъжностните 
характеристики на държавните служители - 

№ 314 от 23. 11. 2011 г.  

актове беше предвидено да вля- 
януари 2012 г. след приемането 
събрание на Закон за изменение и 
Закона за държавния служител. 
че промените в закона все още 
се налага да се промени 

влизането в сила на горепосочените 
Предлаганата нова дата за 
март 2012 г., която ще бъде 

чрез Преходните и заключи- 
разпоредби на Постановлението за 

държавния бюджет на 
България за 2012 г., прието от 

вчера. 

срок за влизане в сила на 
нормативни актове 

страна по конституционно дело 

конституирано като заинтересова- 
дело 13/2011 г. на Конституционния 
образувано от 61 народни предста- 

вото народно събрание, които оспор- 
конституционността на няколко разпоредби 

местните данъци и такси: 
свързаната с нея ал. 5, 

1, 2 и 3 в частта „данъчна 
съгласно Приложение 2, 

ал.1, т.2 от Приложение 2, 
изработи писмено становище в 20-
което ще бъде представено в Кон- 
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ПППооощщщааа   НННСССОООРРРБББ   
рррееезззууулллтттааатттиии   

Със заповед на Министъра на труда и
средата на декември  е изменена и допълнена
рама „Асистенти на хора с увреждания
на достъп за включване в Програмата
няма да се отчита за доход минималният
инвалидност поради общо заболяване и
пенсията за осигурителен стаж и възраст
доход за предходен месец на тези семей
Така се дава възможност за включването
мите и нуждаещи се социални групи. В
пълненията са продиктувани от необходимостта
грижа в семейна среда на по-голям брой
се постигне и основната цел на Програма
г. в нея  бяха включени над 3900 нуждаещи
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=8&
s1=27&s2=1081&selid=1081 

 

Облекчен достъп до Националната
„Асистенти на хора с увреждания

         от Иван Атанасов
 
Кметове на общини в Р България,
Всички знаем, че живеем във време
изпитание всички в държавата, в т. ч
управление, с делегирана отговорност
Защото всички знаем, че Общината 
Уважаеми колеги, към всички трудности
ви от доста време, а напоследък все
недопустим произвол от страна на ЧСИ
законът им разрешава, злоупотребяват
най-малък повод прибягват до блокиране
ценица недвижимо и движимо имущество
волия по отношение на общините, преминаващи
Всичко това не само нарушава нормалната
цялостната им дейност. Защото общини
имущество, с конфискувани автомобили
трации  не  са  пълноценни  административно
държавата е сбор от 264-те български
Уважаеми колеги, 
Искането за ограничаване на наистина
прекратяване на техния произвол върху
неуспешно или частично успешно и
чая не става въпрос за политическа принадлежност

ските обшини и нейните граждани, за
Ето защо, уважаеми колеги, Ви призовавам
своето мнение по поставения проблем

По молба на кмета на община
писмо до кметовете на общини
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на труда и социалната политика от 
изменена и допълнена Националната прог- 

увреждания”. При определяне правото 
Програмата по критерий „доходи” вече 

минималният размер на пенсията за 
заболяване и минималният размер на 
стаж и възраст, когато са единствен 
на тези семейства. 

включването на една от най-уязви- 
социални групи. В цялост измененията и до- 

продиктувани от необходимостта за осигуряване 
голям брой нуждаещи се, с което ще 

рограмата.  От началото на 2011 
нуждаещи се. 

http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=8&

до Националната програма 
на хора с увреждания”  

Чрез НСОРБ
кметове на общини

 
ОТВОРЕНО ПИСМО 

от Иван Атанасов – кмет на община Стамболийски 

България,  
във време на финансова и икономическа криза. Криза

в т. ч. и най-вече българските общини като орган
отговорност, пряко да удовлетворява потребностите

Общината – това са гражданите. 
всички трудности, които българските общини изпитват и

напоследък все по-осезателно общините изпитват върху себе
страна на ЧСИ, които възползвайки се от неограничените
злоупотребяват с тези права и самоволно, еднолично

прибягват до блокиране на банковите сметки на общините
движимо имущество на общините и често прибягват до

общините, преминаващи всякакви граници. 
нарушава нормалната работа на общините, но в определени

Защото общини с блокирани банкови сметки и с разпродадено
конфискувани автомобили и пари от касите в сградите на общинските
пълноценни административно-териториални  единици. А да

те български общини. 

ограничаване на наистина неограничените права па частните съдии
произвол върху българските общини и друг път е поставян
успешно и причината за това е, че за съжаление ние не

политическа принадлежност или убеждения, а за интересите
граждани, за интересите на държавата, като цяло. 

Ви призовавам да защитим интересите на нашите общини
поставения проблем, чрез становище изпратено до НСОРБ. 

Кмет на 

кмета на община Стамболийски публикуваме неговото
на общини.  

С решение на
Тополовград Театър
при читалище
дий-1894” и 
вал на любителските
три, пантомима
името „Велко Кънев
мяната е на кмета
ятелството на читалище
тите. Така градът
лемия актьор
заслуги за развитието
то на Тополo
една от най-значимите
нистерството на
на любителското
Велко Кънев се
на фестивала 
и участниците във
ще остане най
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НСОРБ до всички  
на общини в България 

криза. Криза, която подлага на 
общини като орган на местното само- 

потребностите на гражданите. 

изпитват и най-вече финансо- 
изпитват върху себе си, засилващият се 

неограничените права, кои- то 
самоволно еднолично без повод или при 

общините, разпродават на без- 
прибягват до различни други свое- 

определени случаи блокира 
сметки и с разпродадено общинско 
сградите на общинските админис- 
единици. А да не забравяме, че 

частните съдии-изпълнители и 
тавян, но за съжаление 

съжаление ние не сме единни. В слу- 
убеждения а за интересите на българ- 

нашите общини, като изразим 

С уважение, 
ИВАН АТАНАСОВ 

Кмет на община Стамболийски 

публикуваме неговото открито 

решение на Общинския съвет в 
Тополовград Театърът на комедията 

читалище „Св.Св.Кирил и Мето- 
 Международният фести- 

на любителските комедийни теа- 
пантомима и сатира вече носят 

Велко Кънев”. Идеята за про- 
мета на общината, насто- 

ятелството на читалището и на артис- 
Така градът отдава почит на го- 

лемия актьор и изключителните му 
заслуги за развитието и утвърждаване- 

oвградския фестивал като 
значимите прояви на Ми- 

нистерството на културата в областта 
любителското творчество.  

Велко Кънев се превърна в посланик 
 и на града. За артистите 

участниците във фестивала той бе и 
остане най-добрият учител.  
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На 28 декември в сградата на община Велико
ново бяха подписани първите 23 договор
BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституциона
лизация на социални институции, предлагащи
ги за деца в риск“ по ОП „Регионално
тие”. Проектите са на обща стойност 28,8 
Схемата беше публикувана през януари
подадени проектни предложения бяха одобрени
рът на предоставената безвъзмездна финансова
възлиза на повече от 32 млн. лв. 
С тези средства ще бъдат изградени 40 
настаняване от семеен тип и 9 защитени
територията на 26 общини в градските агломерации
 

Поради често допускани грешки от 
фициенти при подготовка на тримесечните
по проектите, финансирани по Първа покана
вляващият орган по Програмата за тран
сътрудничество между България и Сърбия
следните уточнения за изготвянето на докладите
1. Съгласно разпоредбите на чл. 6 “ Докладване
договорите за субсидия, водещият партньор
да представи в Съвместния технически
(СТС) доклад за напредъка по проекта
подпечатан и подписан от водещия партньор
Предста вянето на доклади за напредъка
единствено от ръководителя на проекта
тимо в случаите, когато е налице пълномощно
дено от представляващия водещия партньор
екта на името на ръководителя на проекта
2. Съгласно чл. 2 „ Срок на изпълнение
от договорите за субсидия, изпълнението
тите започва на следващия ден, след като
е влязъл в сила. При попълването на тримесечните

доклади за напредъка, водещите партньори
посочват в полето „Начална дата на проекта
следваща датата на влизане в сила на
субсидия (датата, следваща датата

последната страна подпише договора). 

   НННооовввиииннниии  

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

                              

 ВАЖНО  
за водещите партньори по Програма
трансгранично сътрудничество по

България-Сърбия 
 

На интернет страницата на НСОРБ
намерите образеца на утвърдената декларация
чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически
данък, предоставена от НАП 

Подписани са първите договори по
за  деинституционализация на социални

институци за деца в риск
 

                                                                                                                             

 

бщина Велико Тър- 
договора по схема 

Подкрепа за деинституциона- 
институции предлагащи услу- 

Регионално разви- 
28,8 млн. лв.  

през януари и всички 26 
предложения бяха одобрени. Разме- 

безвъзмездна финансова помощ 

изградени 40 центъра за 
защитени жилища на 

градските агломерации. 

„Подготовка на
бюджети

• 11-12 януари

Обучението е за общините
евград, Видин, Враца, Кърджали
Монтана, Пазарджик, Перник
райони, Смолян, София
райони, Стара Загора и Хасково

• 13-14 януа

За общините: Бургас, Варна
ново, Габрово, Добрич, Ловеч
Русе, Силистра, Търговище
На интернет страницата
намерите програми и заявки

Обучения

   ПППрррееедддссстттооояяящщщооо  

грешки от водещи бене- 
римесечните доклади 

по Първа покана, Упра- 
Програмата за трансгранично 

България и Сърбия прави 
изготвянето на докладите: 

“ Докладване”  от  
одещият партньор следва 
технически секретариат 
по проекта, надлежно 

партньор. 
за напредъка, подписани 

ръководителя на проекта, е допус- 
налице пълномощно, изда- 
водещия партньор по про- 

ръководителя на проекта;  
изпълнение на проекта”   
изпълнението на дейнос- 
ден след като договорът 

попълването на тримесечните 
водещите партньори следва да 

дата на проекта” датата, 
влизане в сила на договора за 
следваща датата, на която 

договора).  

В Официалния вестник на
публикувана покана за представяне
ния за 2011 г. по Програма
те” . Предложението обхваща
ни граждани за Европа
общество в Европа и Активно
поменание. 
Крайните срокове за подаване
• Действие 1 Мярка 1.1 

побратимени градове
септември;  

• Действие 1 Мярка 1.2 
тематична мрежа от побратимени
февруари, 1 септември

• Действие 1 Мярка 2.1 
- 1 юни;  

• Действие 1 Мярка 2.2 
юни;  

• Действие 2 Мярка 1 и
подкрепа за изследователски
публична политика на ЕС
- think-tanks) и за организации
гражданското общество
октомври;  

• Действие 2 Мярка 3 -
инициирани от организации
общество - 1 февруари

• Действие 4 - Активно европейско
възпоменание - 1 юни

Ще бъдат разглеждани само
дени чрез официалния електронен
явление (eForm), попълнен
то, упълномощено да встъпи
ние от името на заявителя
Повече за Програмата може
http://www.europe.bg/bg/htmls/page.php?category=72&id=38009

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

                                                                                                                                                  

 рограма за 
сътрудничество по ИПП 

 

 

на НСОРБ може да 
утвърдената декларация по 

облагане с туристически 

договори по схема 
деинституционализация на социални 

деца в риск 

Покана
„Европа
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Подготовка на общинските 
бюджети 2012” 

нуари, София 

за общините от областите: Благо- 
Враца, Кърджали, Кюстендил, 

Пазарджик, Перник, Пловдив и 
Смолян София-област, Столична и 

Загора и Хасково.  

нуари, Шумен 

Бургас, Варна и райони, В. Тър- 
Добрич, Ловеч, Плевен, Разград, 
Търговище, Шумен, Ямбол. 

страницата на НСОРБ може да 
програми и заявки за двете обучения. 

Обучения 

вестник на ЕС от 14 декември е 
окана за представяне на предло- 
по Програма „Европа за граждани- 

Предложението обхваща действията: Актив- 
за Европа, Активно гражданско 

Европа и Активно европейско въз- 

срокове за подаване на заявления: 
Мярка 1.1 - Срещи на граждани от 

побратимени градове - 1 февруари, 1 юни, 1 

Мярка 1.2 - Създаване на 
мрежа от побратимени градове - 1 
септември;  
Мярка 2.1 - Проекти на граждани 

Мярка 2.2 - Мерки за подкрепа - 1 

Мярка 1 и 2 - Структурна 
изследователски организации по 

политика на ЕС (мозъчни тръстове 
и за организации на 

гражданското общество на равнище ЕС - 15 

 Подкрепа за проекти, 
от организации на гражданското 
февруари;  
Активно европейско 

юни. 
разглеждани само предложения, пода- 
официалния електронен формуляр за-  

попълнен и подписан от лице- 
упълномощено да встъпи в правно задълже-

на заявителя. 
може да намерите на: 

http://www.europe.bg/bg/htmls/page.php?category=72&id=38009 

                                                                                                                             

Покана по Програма 
Европа за гражданите”  


