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27 януари 

Международен ден в памет на 
Холокоста 

27- 29 януари 

Международен фестивал на 
маскарадните игри „Сурва”  

За 21-и път Перник ще се превърне 

в европейска столица на кукерите и 

сурвакарите. 

   КККааалллеееннндддаааррр  

   Национално сдружение на общините в Република България

 

 

На основание чл. 26, ал. 1 от 
ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 1 от Устава 
на НСОРБ, със свое решение № 
4/Протокол № 32 от 16.09.2011 г., 
Управителният съвет свиква 
заседание на Общото събрание на 
НСОРБ на 29 февруари и 1 март 
(сряда и четвъртък) 2012 г. в 
София, х-л „Дедеман Принцес”, 
зала „Диамант” от 14.00 ч. при 
следния 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Програма за дейността на 
НСОРБ за 2012 г. 
2. Избор на Управителен съвет и 
Контролен съвет 
3. Отчет за изпълнение бюджета 
на НСОРБ за 2011 г. и 
проектобюджет за 2012 г. 
4. Избор на председател на 
Управителния съвет и на 
председател на Контролния съвет 
5. Разни. 
При липса на кворум, на 
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ във 
връзка с чл.15, ал.2 от Устава на 
НСОРБ, събранието ще се проведе 
от 15.00 ч. същия ден, на същото 
място и при същия дневен ред. 

 

ПОКАНА 

                            

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
          Електронно издание на Националното сдружение 

                      на общините  в Република 

 

 

жение на общините в Република България                                                           

Продължават разговорите за предстоящото

преструктуриране на общинските

Главна дирекция „ГРАО” на Министерство

развитие и благоустройството се обърна с

становище по проекта за Наредба за издаване

основа на регистъра на населението. След  

на общини, на 20 януари НСОРБ представи общинската

Изказваме благодарност за оказаното

Националната асоциация на секретарите на

България (НАСОРБ), както и на всички общини

и коментари. Благодарим специално на секретаря

Разград, Петя Стефанова, и нейните колеги

изчерпателни и мотивирани предложения

проекта. 
 

Общинска позиция по проекта за наредба

На 24 януари в Министерството на регионалното

тройството бе проведена среща с част от заинтересованите

допустими кандидати по Компонент 2 на схема

05/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване

общински лечебни заведения в общини, извън

ционни ареали”, за обсъждане на проекта на

датстване.  

Това е втора покана към общините, собственици

чебни заведения, с изричното условие те да бъдат

в медицински центрове. През 2011 г. четири

да подготвят проекти за финансиране, като общинските

ваше да вземат решение за преструктурирането

не стана факт.  

През декември 2011 м. г. Министерството на здравеопазването

ложи промяна в концепцията за болнично преструктуриране

се увеличи броят на общински болници, които

ност за финансиране по ОПРР от 4 на 16.  

Преструктурирането на болничните заведения

въпроси от общините и стана причина в края

нициира среща между ръководството на МЗ

ната комисия по здравеопазване и представители

нея Сдружението пое ангажимент да проучи

за предстоящото преструктуриране и условията

ресурса на ОПРР.  

На срещата в МРРБ във вторник бяха поставени

зани препоръки, целящи промяна на насоките

НСОРБ пое ангажимент до 27 януари да подготви

официално становище по проекта.  

Отговорът на Министерствтоо на здравеопазването

ното становище на Сдружението ще бъдат

щите издания на Електронния бюлетин.  

 

                       27 януари  

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
Електронно издание на Националното сдружение  

 България     
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      брой   4/2012             

разговорите за предстоящото 

на общинските болници 

инистерство на регионалното 

обърна с молба към НСОРБ за 

за издаване на удостоверения, въз 

 допитване до секретарите 

представи общинската позицията. 

оказаното съдействие на 

секретарите на общини в Република 

всички общини, изпратили бележки 

специално на секретаря на община 

нейните колеги за изпратените 

предложения по текстовете на 

проекта за наредба за удостоверения 

на регионалното развитие и благоус- 

част от заинтересованите общини, 

Компонент на схема BG161PO001/4.1-

реконструкция обновяване и оборудване на 

общини, извън градските агломера- 

проекта на изисквания за канди- 

собственици на подобен тип ле- 

условие те да бъдат преструктурирани 

четири общини бяха поканени 

финансиране като общинските съвети тряб- 

преструктурирането на болниците, което 

на здравеопазването пред- 

болнично преструктуриране, с която 

болници, които да получат възмож- 

болничните заведения породи значително 

причина в края на годината НСОРБ да 

ръководството на МЗ, депутати от Постоян- 

и представители на общините. На 

да проучи мнението на общините 

преструктуриране и условията за ползване на 

ставени още въпроси и изка- 

насоките за кандидатстване.  

януари да подготви и предостави 

здравеопазването и окончател- 

бъдат представени в следва- 
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НСОРБ проучи мнението на общините за въвеждането на нова систе- 

ма за предварителен контрол на процедури за възлагане на обществе- 

ни поръчки, финансирани напълно или частично от европейските 

фондове, във връзка с изменението на Закона за обществените 

поръчки. 

Отговори представиха над 150 общини: 37 на сто от тях подкрепят 

предварителния контрол върху обществените поръчки под праговете 

по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП; 32 на сто предлагат осъществяването му 

да се извършва по избор на бенефициента; 31 на сто не го подкрепят.  

По отношение на обществените поръчки над праговете, само за тех- 

ническите спецификации, категоричното становище на 53 на сто от 

отговорилите е предварителният контрол да бъде задължителен. Мо- 

тивите: те не са предмет на предварителен контрол от Агенцията за 

обществени поръчки, а същевременно са част от документацията за 

възлагане на обществената поръчка. За тях са приложими отделни 

правила, съгласно ЗОП, свързани с критериите за подбор на участ- 

ниците (спазване на принципа на равнопоставеност и недопускане на 

дискриминация). В допълнение, определянето им в съответствие със 

закона е особено важно за законосъобразното провеждане на проце- 

дурата. 

Информирахме Министъра по управление на средствата от ЕС за 

резултатите от анкетата. Отразявайки отговорите на всички 

общини, предложихме извършването на предварителен контрол 

върху обществените поръчки под праговете по чл. 19, ал. 2, т. 22 от 

ЗОП да се извършва по избор на бенефициента, а над праговете да 

бъде задължителен само за техническите спецификации. 

НСОРБ благодари на всички общини, отговорили своевременно на 

28 януари – Ден за защита 

на личните данни 
 

Комисията за защита на  

личните данни разрабо-  

ти специална интернет страница, 

която дава пълна информация за 

правата на гражданите. 

Разяснени са темите за защита на 

данните от личната карта, права- 

та при видеонаблюдение, децата 

в интернет, защита на личните 

данни в Шенгенското простран- 

ство, обучение за защита на лич- 

ните данни и др.  

Тази година Комисията бележи 

своята 10-та годишнина.  

http://www.cpdp.bg/10-godini 

 

ВВВааажжжннниии   рррееезззууулллтттааатттиии  

  

•  Общинските предприятия и ЕТ дружества с общинско участие,  
отдали под наем предоставените им общински имоти, в 10-дневен 
срок от всяко получаване на суми по наемите дължат вноска в размер 
на 50 на сто от полученото в общинския бюджет (§19, ал.1 и 6 от ПЗР 
на ЗДБРБ за 2012 г.) 
•  В 7-дневен срок от получаване на субсидиите от централния бюд- 
жет общините предоставят на съответните структури за делегираните 
дейности разпределените средствата, получени по ЕРС и целевите 
средства (чл.41, ал.1 и ал.2 от ПМС № 367 от 29 декември 2011 г. за 
изпълнение на държавния бюджет за 2012 г.) 
•  До 29 януари: 
- Министърът на образованието, младежта и науката разпределя по 
общини утвърдените средства за превоз на деца и ученици до 16- 
годишна възраст (чл.31, ал.3 от ПМС № 367) 
- Министърът на транспорта, информационните технологии, съгласу- 
вано с МФ, разпределя по общини утвърдените средства за пътувания 
по автомобилния транспорт (чл.31, ал.2 от ПМС № 367) 
•  До 30 януари се разпределят по общини средствата за компенси-  
ране стойността на безплатните и с намалени цени пътувания в стра- 
ната (чл.31, ал.2, ал.3, ал.4, ал.5 от ПМС № 367) 
•  До 31 януари: 
- МОМН публикува на страницата си информация по видове единни 
стандарти и целеви средства по първостепенни разпоредители за броя 
на децата и учениците към 1 януари, съгл. системата „АдминМ” и 
броя на децата и учениците, по които са разчетени средствата по 
ЗДБРБ за 2012 г. (§47, ал 13 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г.) 
- Предоставя се 50 на сто от общата изравнителна субсидия (чл.13, 
ал.3 от ЗДБРБ за 2012 г.) 

Министър Дончев отговори на пос-

тавените от НСОРБ въпроси по ОП 

„Техническа помощ” за предприети 

действия от Управляващия орган и 

Централния координационен и ин-

формационен офис (ЦИКО): 

- Отстранени са проблемите в 

системата за комуникация и елек- 

тронните съобщения се получават 

- Създадено е временно простран-

ство за споделяне на документи 

между ЦИКО и областните ин-

формационни центрове (ОИЦ), 

къето се предоставят всички опе-

ративни документи. Тази година ще 

бъде създаден и колцентър. 

- Неприложемо е искането за 

удължаване срока на договорите 

- Актуализира се Наръчникът за 

бенефициента. Разработени са уни-

ифицирани образци на документи, 

достъпни на общото интранет прос-

транство и назначените екипи имат 

постоянен достъп до тях. 

- Предвидена е информационна 

кампания за популяризиране дей-

ността на ЦИКО и ОИЦ. 

- Първото обучение на служители-

те на стартиралите вече ОИЦ ще се 

проведе в периода 31 януари-3 

февруари. 

Благодарим на общините, поста-

вили актуалните теми и въпроси. 

Какво мислят общините за  

предварителния контрол 

 

Важни срокове и регламенти за общините през ЯНУАРИ 

 

В отговор на общините 

 



           

                  ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН                                                                                                                                             4/2012                    ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН                                                                                                                                             4/2012  

 

 

  

                   

           3  

   НННооовввиииннниии  

През април изтича срокът на договорите по мерки 

321 и 322 от Програмата за развитие на селските 

райони, сключени през октомври 2009 г.  

Първоначално беше фиксиран 30-месечен период 

за изпълнение на договорите, считано от датата на 

подписването им. Поради голямото забавяне на 

предварителния или последващ контрол върху 

тръжните процедури на общините, по настояване 

на НСОРБ бяха приети изменения в наредби № 24 

и № 25 на МЗХ, обнародвани в Държавен вестник  

№ 30/2011 г. Според тях срокът за изпълнение на 

проекта започва да тече от датата на одобрението 

от ДФЗ на последната по време обществена 

поръчка. Така на практика се удължава срокът за 

изпълнение на проекта с времето за осъществяване 

на контрол по тръжните процедури.  

Тези разпоредби са приложими за договорите, 

сключени преди изменението на наредбите, но не 

водят автоматично до изменение на договора 

между ДФЗ и общината бенефициент.  

Бенефициентите трябва сами да поискат промяна в 

договора (анекс) и удължаване на срока, ако има 

съществено забавяне в осъществяването на тръж- 

ните процедури и изпълнението на проектните дей- 

ности. Съгласно чл. 41 от наредбите, анекс може да 

бъде поискан не по-късно от 2 месеца преди изти- 

чането на срока на договора между ДФЗ и общи- 

ната.  

По процедура ДФЗ следва да изпрати напомни- 

телни писма до бенефициентите 3 месеца преди 

изтичане на срока за изпълнение на договорите.  

НСОРБ напомня, че общините сами трябва да 

преценят хода на изпълнение на договорите и 

при необходимост да подадат искане за анекс 

към договора и удължаване на срока за 

изпълнение. В противен случай Разплащател- 

ната агенция може да прекрати договора.  

ОТНОВО НАПОМНЯМЕ ЗА 

ПРОМЕНЕНИТЕ СРОКОВЕ  

 

   Национално сдружение на общините в Република България                                                           

На 8 и 9 март в София, хотел Шератон, ще се 

проведе 13-та Балканска регионална конференция 

по електронно управление под мотото „Е-

правителство: от национално Е-управление към 

трансгранични Е-проекти”. 
Организатори са ICT Media със съдействието на 

МТИТС, ISACA - Sofia Chapter, НСОРБ, Фондация 

за реформа в местното самоуправление. 

Акцентите за 2012 година са върху набелязаните 

проекти в региона и европейските страни, успеш- 

ните модели на ефективна работа на админис- 

трацията в услуга на гражданите и бизнеса у нас и 

в съседните страни. Дискусиите ще бъдат по теми- 

те за трансгранично сътрудничество и мултипли- 

циране на успешни практики в областта на е-

управлението.  

Форумът ще се постарае да даде реални примери 

от практиката на съседните страни, ще подчертае 

постигнатото, ще посочи предизвикателствата, ще 

даде предложения за преодоляването им, ще 

предостави среда за обмен на идеи, дискусии и 

полагане на основите на реални проекти с 

обективни резултати. 

В програмата са включени шест сесии: 
•  Е-управлението в региона и ЕС – национални 

приоритети и трансгранични проекти 
•  Информационни системи в администрациите 
•  Е-услуги и регистри в администрацията 
•  ИТ и инфраструктурни проекти на админис- 

трациите 
•  Европейски грантови схеми в помощ на е-

управлението и административната реформа 
•  Партньорство по проекти за администра- 

тивна оптимизация и финансова адекватност 
с помощта на ИТ инструментите 

Традиционно конференцията дава възможност на 

общините да споделят свои успешни практики. 

Участието е за тях е безплатно. 

За заявки и допълнителна информация: ICT Media, 

тел. (02) 4001103, GSM 0885203890, e-mail: 
Teodora_Ilieva@idg.bg 

Срок за заявки за участие с презентация: 31 

януари.  

Краен срок за регистрация: 5 март. 

 

Съгласно правилника на НСОРБ, съставът на 

Постоянните комисии се определя от Управи- 

телния съвет на база на заявените кандидатури от 

общините. 

Всяка от комисиите заседава средно четири пъти 

в годината. Техните членове се ангажират на доб- 

роволен принцип в подготовката на консул- 

тативни материали, становища и експертизи. 

Формулярите са достъпни на интернет страница- 

та на Сдружението. Очакваме вашите предло- 

жения до 3 февруари на факс (02) 9434431 или на 

ел. поща namrb@namrb.org 

 

 

Балканска регионална 

конференция по 

електронно управление  
 

Напомняме Ви, че съгласно договореност между 

Съвета за административна реформа  и НСОРБ, 

престои да изготвим съвместно отговори на 

въпроси по прилагане на новата нормативна база 

свързана с държавната служба. Очакваме вашите 

въпроси до 15 февруари на факс (02) 9434431 или 

на ел. поща namrb@namrb.org.  
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   Национално сдружение на общините в Република България                                                           

Програма „Интелигентна енергия – Европа” започ- 

на да набира проектни предложения за 2012 г. 

Програмата е един от основните инструменти за 

подпомагане на енергийната ефективност и по-

широкото използване на нови възобновяеми изто- 

чници на енергия. Тя предоставя възможност за 

съфинансиране на инвестиции в устойчива енер- 

гия на местно ниво. 

Програмата има няколко компонента, които отго- 

варят на основните й цели. Общият бюджет за 

2012 г. е 67 млн. евро. Финансовата помощ може 

да покрива до 75 на сто от общия размер на разхо- 

дите по проекта. Изключение от правилото е нова- 

та инициатива, насочена към разработване и при- 

лагане на национални схеми за квалификация на 

кадри в областта на енергийната ефективност и 

възобновяемите енергийни източници в строител- 

ния сектор (BuildUp Skills). За нея съфинанси- 

рането е до 90 на сто. 

Максималният срок за изпълнение на проектите е 

36 месеца от датата на подписване на споразу- 

мение за предоставяне на безвъзмездна помощ. 

За участие в програмата е необходимо създаването 

на екип от поне три независими организации или 

фирми, регистрирани в три отделни страни-

участнички в програмата – страните от Европей- 

ския съюз, Хърватска, Македония, Лихтенщайн, 

Норвегия и Исландия. Изключение от това прави- 

ло през 2012 г. се прави за предложения по новите 

инициативи за квалификация на кадри и за моби- 

лизиране на инвестиции в устойчива енергия на 

местно ниво. Първата инициатива изисква създа- 

ване на екип от независими юридически лица, 

регистрирани в една или повече страни-членки, 

втората позволява кандидатстване от една и ня- 

колко местни администрации (общини, провин- 

ции, региони) от една или повече страни. 

Проектните предложения се изпращат само през 

специализирана система в интернет.  

Крайна дата: 8 май 2012 г.  

За инициативите BuildUp Skills – България може 

да бъде бенефициет само по втората тема със 

срок до 30 април 2012 г. За повече информация: 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/ 

Национални контактни лица: Милена Цолева,  

(m.tzoleva@mee.government.bg) и Антония Мойно- 

ва, (a.moynova@mee.goevrnment.bg), експерти 

„Енергийни политики, стратегии и проекти”. 

За първи път тази година в рамките на предстоя- 

щия форум за Югоизточна Европа за EE, ВЕ и еко- 

логия ще се проведе конкурс „Българска екообщи- 

на”. Той ще популяризира постиженията на мест- 

ните власти и ще отличи онези, които полагат спе- 

циални усилия в секторите зелена енергия и еко- 

логия.  

Призът за 2012 г. ще се присъди в 3 категории:  

- Енергийна ефективност; 

- Възобновяеми енергийни източници; 

- Управление на отпадъците. 

НСОРБ е партньор на инициативата, заедно с Асо- 

циацията на еколозите от общините в България; 

Фондация за реформа в местното самоуправление; 

Българска асоциация за устойчива енергия. Във 

всяка категория ще бъдат номинирани максимум 

трима кандидати. Наградата за победителите във 

всяка категория ще бъде пътуване до Австрия и 

посещение на екологична община. Всички участ- 

ващи общини ще се включат в томбола за безплат- 

но присъствие на 1 представител на конферен- 

цията - обща квота 30 места.  

Всички проекти ще се включат в каталог от идеи 

за устойчиви екологични решения. Целта на орга- 

низаторите е с популяризиране на идеите да под- 

помогнат българските общини в избора на добри 

решения. 

Повече информация за конкурса: 

http://www.eco.viaexpo.com/bg/conference/4699 

Краен срок: 20 февруари  

  

Европа финансира 
интелигентни решения за 

енергията 
  

КОНКУРС 

        Нови общински проекти по ОПРР 
 

На 31 януари предстои подписване на 

договори по схема ВG161PO001/1.1-11/2011 

„Подкрепа за реконструкция/обновяване и 

оборудване на общински лечебни заведения в 

градските агломерации” по ОП „Регионално 

развитие”  

Одобрени са 18 проектни предложения. Разме- 

рът на предоставената безвъзмездна финан- 

сова помощ възлиза над 88 млн. лв. С тях ще 

бъдат обновени и оборудвани 9 специали- 

зирани болници за онкологични заболявания и 

9 големи общински болници на територията на 

18 общини в градските агломерации. 
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   Национално сдружение на общините в Република България                                                           

Открит е зимен подслон за 
бездомни в Русе 

 

 

 

 

 

 

Тази седмица в сградата на 

бившето училище по жп 

транспорт в Русе беше открит 

временен нощен зимен подслон 

за бедстващи. Той разполага с 15 

легла и санитарен възел.  

БЧК осигури оборудването на 

стаите  и  санитарни материали 

със събраните от акции около 

2000 лв.,  в т. ч.  и дарение  от 

общински съветник. 

Общината ще осигурява и храна 

за настанените хора. Каритас 

Русе осигурява екип за 

обслужване на бездомниците в 

приюта. 

Екипи на БЧК и социалните 

служби са идентифицирали общо 

35 човека на улицата, които се 

нуждаят от грижи.Установени са 

и хора без лични карти и вече е в 

ход издаването на документи.  
                                            По Дарик Русе 

В Пловдив ще се изгражда 
лъчетерапевтичен комплекс 

 

 

 

 

 

 

Община Пловдив подписа 

договор на стойност 6.5 млн. лв. 

по схема „Подкрепа за 

реконструкция/обновяване и 

оборудване на общински 

лечебни заведения в градските 

агломерации“ по ОПРР. 

Задължение на общината е да 

изгради сградата, по-известна 

като Бункера, където ще се 

помещава супермодерна 

лъчетерапевтична техника. 

Новият комплекс трябва да бъде 

готов до 14 месеца от датата на 

подписването на договора. 

Общината е предвидила 1 млн. 

лв. за изплащане на дълговете на 

Белодробна болница. Предстоят  

срещи с кредитори на лечебното 

заведение, с които ще се сключат 

тристранни договори за 

разсрочено плащане. 
               По  framar.bg и dir.bg Пловдив 

 

Център за настаняване от 
семеен тип в Каспичан 

 

 

 

 

 

 

В Каспичан бе открит Център за 

настаняване от семеен тип на 

мястото на вече бившия Дом за 

деца, лишени от родителска 

грижа „Слънце”.  Общината 

вложи средства и ремонтира 

сградата. Във всеки от 4-те 

малки апартамента на първия 

етаж ще живеят по 3 деца с 

родствена връзка – братчета и 

сестричета.  

Новооткритият център е първият 

подобен в област Шумен. В него 

ще бъдат настанени 12 деца до 

10-годишна възраст, които ще се 

отглеждат в среда, близка до 

семейната. Те ще посещават 

детска градина и училище.  

Децата от Дома в Каспичан са 

настанени в приемни семейства, 

осиновени или върнати в 

родните семейства. 
                                                 По ШУМ.bg  

 

 
 

Регламент 2011/76/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета на Европа 
от 27 септември 2011 г. за изменение на директива 

1999/62/ЕО относно заплащането на такси от 
тежкотоварни автомобили за използване на 

определени инфраструктури 

Разработването на устойчива транспортна политика 
обвързва цените на транспорта с разходите за нама- 
ляване на замърсяването, управление на задръства- 
нията и борбата с изменението на климата. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:269:0001:
0016:BG:PDF 

Регламент 5/2012 на СЕ 
от 19 декември 2011 г. за определяне на 

възможностите за риболов на определени рибни 
запаси и групи рибни запаси за 2012 г. в Черно море 
http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:003:0001:

0003:BG:PDF 

НННооовввиии    еееввврррооопппееейййссскккиии    дддиииррреееккктттииивввиии   

Регламент 1255/2011 на Европейския 

 парламент и на СЕ 
от 30 ноември 2011 г. за установяване на програма 
за подпомагане на по-нататъшното развитие на 

интегрираната морска политика 

Интегрираната морска политика на Съюза (ИМП) 
насърчава съгласувано вземане на решения за пос- 
тигане на най-добри резултати за устойчивото раз- 
витие, икономически растеж и социалното сближа- 
ване на държавите-членки по отношение на край- 
брежните, островните и най-отдалечените региони в 
Съюза. 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:321:0001:

0010:BG:PDF 

 

 

НННооовввиииннниии    оооттт    оообббщщщииинннииитттеее    
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Червен код  в снежната стихия 

За втори път цялата страна е блокирана от сняг.  

Много тежка обстановка в почти всички общини. 

Освен затрудненото движение, заради силния 

валеж множество населени райони са  без ток. 

Министър Лиляна Павлова свика кризисен щаб, а 

вчера обяви червен код за странат. Това означава 

забрана за движение на тежкотоварни камиони 

над 10 тона. Във всички областни пътни 

управления служителите работят денонощно. В 

Дунавската равнина и в Източна България 

обстановката остава усложнена. Вчера беше 

обявено бедствено положение в Своге, Годеч и 

Ловеч. С опасно силни снеговалежи, в 

комбинация с много силен вятър и условия за 

образуване на преспи, остава в сила обявеният 

код „жълто” за областите Ямбол, Сливен, 

Търговище, Русе, Разград, Шумен и Силистра. В 

областите Бургас, Варна и Добрич е в сила по-

високата степен - код „оранжево”. Затворени са 

пътищата в Добричко. Около 120 населени места 

в страната все още са без ток. 

Вчера бяха затворени че границите с Гърция и 

Турция са затворени, за да останат камионите на 

наша територия и да не се стига до 

произшествия. Ситуацията в Румъния остава 

много тежка. 

 

Снимка: община Тетевен 

 
Снимка: КРОСС 

Снимка: Sxc.hu  

 

 
Снимки: svejo.net 

... и много бяла красота 

След община Добрич, която през 2002 г. получи от Министерство 

на отбраната две бракувани военни машини, кметът на Девня 

Атанас Кузев се сдоби с бронирана машина 4х4 от Варшавския 

договор. Моделът БРДМ - бойна разузнавателна машина, 

модифицирана от БТР, е напълно ремонтирана и вече носи герба 

на града. Пребоядисана е в оранжево и е паркирана на пост пред 

сградата на общината. 

Машините са купени от съседната община Вълчи дол. Има и 

трета – с вериги, която тепърва ще се ремонтира и обновява. 

Общината разполага и с 2 военни уазки. Техниката ще спасява 

затънали в снега коли по пътищата в общината и отсечката на 

магистрала „Хемус”. С БТР-а ще се носи и хляб на хората по 

селата, когато зимата ги затрупа. Ремонтът е струвал доста пари. 

Машината харчи 100 л гориво на 100 км и затова е в готовност 

за използване само при бедствия. 
         По  24 часа 

Нетрадиционен начин за справяне със зимата 
 


