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         web: www.namrb.org 

          e-mail: namrb@namrb. org 
      брой   5/2012             

На 14 февруари празнуват об- 

щините: Ивайловград, Ново 

село, Сухиндол  

 
 

Бряст на 700 години от 
русенското село Нисо-
во, известен като дърво 
на желанията, предста 

вя България в конкурса за 2012 г. 
Брястът беше номиниран от учени- 
ците в с. Щръклево и спечели бъл- 
гарския конкурс „Дърво с корен”. 
Може да гласувате до 29 февруари 
на:http://www.treeoftheyear.org/?lang=bg 

 

   КККааалллеееннндддаааррр  

   Национално сдружение на общините в Република България                                                           

 

•  До 15 февруари Министерство на здравеопазването публикува на  

интернет страницата си информация към 1 януари 2012 г. за броя на 

децата в детските ясли и в детските кухни, и на медиаторите по об- 

щини в делегираните от държавата дейности по здравеопазване (чл. 

53, ал. 2 от ПМС № 367 от 29 декември 2011 г. за изпълнение на 

държавния бюджет за 2012г.).  

•  До 23 февруари общините разработват и представят в МФ триго- 

дишните си бюджетни прогнози за периода 2013-2015 г. в частта за 

местните дейности (т.2.1.4, б. „з” от РМС № 41 от 20 януари 2012 г. 

за бюджетната процедура за 2013 г.) 

•  До 28 февруари първостепенните разпоредители с бюджетни кре-  

дити, след обсъждане с директорите на детските градини, училища- 

та и обслужващите звена, утвърждават формули за разпределяне на 

средствата, получени по единни разходни стандарти по дейности 

(§47,ал. 3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г.).                                                                                                      

              Важни срокове и регламенти за общините 

                                   през ФЕВРУАРИ позиция по проекта за 

наредба за удостоверения 

На 29 февруари преди Общото събрание на НСОРБ ще се 

проведе Дискусионен форум „Българските общини – пред 

стари и нови предизвикателства”. Участие във форума е 

потвърдила Мерцедес Бресо – президент на Комитета на ре- 

гионите, която пристига в България на тридневно посещение. 
Поканени са всички делегати на Общото събрание, предста- 

вители на централната власт и външни експерти.  

Този форум ще постави началото на поредица от по-конкрет- 

ни и целеви прояви през тази и следващата години, на които 

да се търсят решения по най-важните за общините проблем- 

ни области от развитието на местното самоуправление.  

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.  

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 председатели 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 

В НСОРБ постъпи изготвен от Министерски съвет проект на списък 

на унифицираните наименования на административните услуги 

(СУНАУ), предоставяни от общинските администрации. Пълнотата 

и коректността на този списък е от особено значение. Съгласно чл. 

12, ал. 2 от Наредбата за регистрите на информационните обекти и 

на електронните услуги (ДВ, бр. 48/23.05.2008 г.), предоставяна от 

административен орган електронна услуга може да се впише в реги- 

стъра на електронните услуги само ако е включена в СУНАУ.  

НСОРБ разчита на съдействието на общините за подготовка на пре- 

цизен и пълен списък на услуги, който ще улесни не само работата 

на нашите администрации, но и на самите ползватели. 

Очакваме бележки и предложения до 13 февруари на ел. поща на 

namrb@namrb.org за подготовка на становище, което ще бъде 

внесено в Министерски съвет. 

Списъкът е публикуван на интернет страницата на НСОРБ.  

На 7 февруари в София ще се 
проведе заседание на Управител- 
ния съвет на НСОРБ по предсто- 
ящото Общо събрание на Сдру- 
жението. 

 

Конкурс „Европейско дърво 
на годината” 

Заседание на УС на НСОРБ 

Списък на общинските административни услуги 

Дискусия за старите и нови  
предизвикателства пред общините 
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На 30 януари се проведе първата за тази година координационна среща с министър Дончев, 

представители на Управляващите органи на Оперативните програми и ДФ „Земеделие”. По традиция 

в началото беше отчетено изпълнението на договореностите от предходното заседание.  

2012-та ще бъде година на интензивни разплащания по сключените 
договори и подготовка на новия програмен период 

 
     РЕЗУЛТАТИ ОТ КООРДИНАЦИОННАТА СРЕЩА С УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОРГАНИ И ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”  

ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ И ПОСТИГНАТИ ДОГОВОРЕНОСТИ  

1. Ще се осъществява ли, в какъв обем и в какви срокове предварителен контрол от Управляващите 

органи и ДФЗ след влизането в сила на ЗИД на ЗОП от 26.02.2012г.? 

� Отговор: Продължава дискусията в УО по отношение на обхвата на предварителния контрол. За момен-  

та отделните УО и ДФЗ нямат единно становище и не се очаква всички да прилагат единен подход поради 

спецификите на отделните програми. Очаква се решение. НСОРБ и общините ще бъдат уведомени. 
 
2. Каква е позицията на Дирекция „Национален фонд” в Министерство на финансите за верифицирането 

на разходите за възнаграждения по договори, сключени преди 5 декември миналата година (тълкуване и  

прилагане на ПМС № 330/05.12.2011 г.) При липса на съгласие между страните за прилагане на 

постановлението със задна дата, как ще се процедира спрямо тези проекти?  

Какво се разбира под „необосновано високи разходи”?  

� Отговор: Обосновани са разходите в рамките на часовите ставки на възнагражденията, които полу-  

чават служителите в общинските администрации, заемащи позиции сходни с тези по определен проект. 

Разходите за възнаграждения на екипите са определени в методиката към ПМС № 330 Указанията на 

Управляващите органи трябва да бъдат изцяло съобразени с нея. По-високи от определените в методиката 

възнаграждения, дори да са договорени преди 5 декември 2011 г., няма да бъдат верифицирани. Те ще 

бъдат за сметка на общинските бюджети. 

НСОРБ препоръчва на ръководствата на общините да не прилагат по-високи от определените 

ставки за възнаграждения, независимо от датата на сключване на договорите, поради реалния риск 

те да не бъдат признати. 

Закъснение при изпълнението на поетите 
ангажименти, свързани с: 

� Приключване на оценката и договориране на  

проектите по мярка 41 по ПРСР за изпълнение на 

местни стратегии за развитие и по процедура 1.6. 

“Транснационално и междурегионално сътрудни- 

чество” по ОПАК: 

По информация на МЗХ депозираните 70 местни 

стратегии са на етап оценка на административното 

съответствие. Предстои оценяване на допустимост- 

та, техническа и финансова оценка. Очаква се до- 

говорите да бъдат подписани този месец. 

Резултатите от оценката на проектите по про- 

цедура 1.6. „Транснационално и междурегинално 

сътрудничество” по ОПАК бяха публикувани по 

време на срещата.  

�  Възстановяване на забавените плащания по  

проектите на общините Аврен и Елхово по ОПРЧР 

(срок до 7 декември м. г.) 

Поради обективни причини, плащането към общи- 

на Аврен е станало на 16 януари. След предоставя- 

нето на допълнителна информация ще бъде верифи 

цирано и плащането към Елхово. 

 

Изпълнени ангажименти: 
� Публикувана е информация за сключените до 

2011г. договори по мерки по ПРСР; 

� Договорирани са проектите по мерки 321 и 322 

по ПРСР (прием 2010 г.); 

� Обнародвани са измененията в ПМС 334 

� Обявени са резултатите от оценката по схемите  

за подкрепа на общинска здравна инфраструктура 

по ОПРР; 

� Осъществена е среща между Управляващия ор- 
ган на ОП „Развитие на човешките ресурси”, Аген- 

ция по заетостта и НСОРБ за ускоряване възстано- 

вяването на средства на общините по схема „Разви- 

тие”. 

В МРРБ няма забавени преписки по учредяване на 

права за стопанисване на обектите по схемите за 

подкрепа на туристическите атракции по ОП „Ре- 

гионално развитие”. Преписките са внесени в Ми- 

нистерския съвет за предоставяне права на управ- 

ление. По информация на УО на ОПРР по първата 

схема не са сключени 2 договора, по втората – 14.  

Молим общините да ни информират своевре- 

менно за проблеми и забавени преписки. 

 

Въпроси от общ характер 
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3. Има ли напредък по уеднаквяване на практиките на контролните органи при проверки на 
провежданите процедури по ЗОП и НВМОП. 

� Отговор: Министерският съвет все още очаква писмените становища на отделните контролни органи.  
 

4. Какви са възможните решения за преодоляване на проблемите с блокиране на междинни или 

окончателни плащания по ПРСР във връзка с наложени финансови корекции по САПАРД. 

� Отговор: За сега няма други възможни механизми за решаване на проблемите извън разсрочването  

или прихващането на съществуващите задължения на общините по САПАРД.  

Министър Дончев да инициира нови разговори с  МФ за намиране на решения и да уведоми НСОРБ. 
 
5. Какви са възможностите за създаване на система на обжалване на механизма за налагане на  

финансови корекции? 

� Отговор: Възможната реакция на общините е описана в ПМС № 134. Не съществува друга.  

Казусите следва да се решават в рамките на отношенията между УО и бенефициент.  

Общините могат да изпращат предложения за промени в текстовете на ПМС №134, касаещи 

процедурата по налагане на финансови корекции на ел. поща на НСОРБ: namrb@namrb.org.  
По препоръка на Европейската комисия  се търсят варианти за разширяване на възможностите за 

обжалване на оценката на проектите. 
 
6. Има ли възможност за разработване и публикуване на типови критерии за избор на изпълнители като 

част от документацията за обявяване на обществени поръчки по отделни грантови схеми? 

� Отговор: Възможно е типовите критерии да се окажат неприложими поради спецификата на  

всеки сключен договор.  

Оказващите техническа помощ експерти на ДЖАСПЪРС тази година ще разработят детайлни типови тръ- 

жни досиета за възлагане на обществени поръчки по видове и сектори: ВиК, пътища, ж.п. и т.н. 
 

Какви срокове са планирани за: 

� публикуване на индикативен график на прие- 

мите на проекти по мерки за 2012 г. (в т.ч. мерките, 

по които участват общините);  
 
� подготовка и обнародване на измененията в на- 

редбите след влизането в сила на ЗИД на ЗОП (за 

горските мерки – във връзка с новия ред за възлага- 

не на дейностите в горските територии) и на новите 

правила на ДФЗ за предварителен и последващ кон- 

трол; 
 
� публикуване на указания за ползвани на целево 

авансово финансиране за разходи за ДДС по одоб- 

брените проекти на етап авансово плащане и преди 

междинно или окончателно плащане (във връзка с 

чл. 115 на ПМС № 367 от 2011 г.). Ще се осигури ли 

равнопоставеност между получилите авансови пла- 

щания общини и тези, които предстои да заявяват? 

 

Отговори на МЗХ и ДФ „Земеделие”: 

� Индикативен график ще бъде публикуван до 10 

февруари. Той ще бъде разгледан на Комитета за 

наблюдение на програмата през февруари; 
 
� МЗХ ще предостави окончателно становище за  

реда по възлагане на дейностите в горските терито- 

рии на следващата координационна среща. МЗХ ще 

препоръча на общините да спазват ЗОП при възла- 

гане на дейности в горските територии. НСОРБ се 

ангажира да информира общините за препоръката; 

 

� Указанията ще бъдат публикувани до 3 февруа- 

ри. Всички общини ще могат да се възползват от 

авансово ДДС, независимо кога е сключен догово- 

рът между тях и ДФЗ.  
 

Програмата за развитие на селските райони 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

Въпрос: 

� Кога ще има напредък по изпълнение на схе-  
ма „Развитие”, проект „Нов избор”. Създадена ли 

е организация за преодоляване на конста- 

тираните трудности?  Има ли през декември м. г.  

плащания към общините по заявки до октомври? 

 

             Отговор на Управляващия орган 

� Проведена е среща с НСОРБ по повдигнатите  

въпроси. Установени са трудности при подготовката 

и комплектоването на документи по искания за въз- 

становяване на средства. Агенцията по заетостта ще 

осигури експерти за консултации и съдействие на 

общините на място. 
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Оперативна програма „Регионално развитие” 

Поставените въпроси и проблеми 

� Какво се прави за свовременно информиране на  
бенефициентите (напр. чрез регионалните отде- 

ли) при промяна в указанията за изпълнение на 

проектите?  

Препоръка: промените да се вписват с различен 

шрифт или по подобие на измененията в насоките 

за кандидатстване да се маркират в цвят; 

 

� Съществува ли възможност за отпадане на  

изискването за подпечатване на първичните сче- 

товодни документи с печат в регионалния отдел и 

подаване на искане за средства само на място в 

регионалния отдел?; 

 

 

� Какви са очертаващите се срокове за преодо-  
ляване на забавянията при възстановяването на 

разходи по проекти на общините:  
o Лозница, проект „Обновяване и оборудване на об- 

разователна инфраструктура за осигуряване на качест- 

вено образование и социално включване”: искането в 

размер на 207 хил. лв. е депозирано преди 19 месеца; 

o Троян, проект „Изграждане и укрепване на дреб- 

номащабна инфраструктура за предотвратяване на 

рисковете и щетите за живота и имуществото на граж- 

даните, включващ обектите: свлачище на стадиона и 

струтище на „Римски път”: искането в размер на 228 

хил. лв. е депозирано през февруари 2011 г.; 

o Лъки, проект „Изграждане на инфраструктура за   

превенция на свлачища”: искането в размер на 299 

хил. лв. е депозирано през март 2011 г.; 

o Елин Пелин, проект „Ремонт и реконструкция на   

читалища”: искането в размер на 2, 536 хил. лв. е 

депозирано през май 2011 г.; 

o Карнобат, проект „Реконструкция и обновяване на 

сграда на ДДУИ „Св. Екатерина”, с. Искра”: искането 

в размер на 210 хил. лв. е депозирано преди 9 месеца. 

 

� Какво се предприема за ускоряване на процеса 
по съгласуване на тръжните досиета? 

 

Отговорите на Управляващия орган 

� Бенефициентите могат да научават за проме-  
ните в указанията ако се абонират за новини през 

сайта на програмата. До средата на февруари УО 

ще нанесе промени във всички указания, за отра- 

зяване на промените в нормативната база.  

УО приема препоръката за използване на различен 

шрифт при изменения на указанията; 

 

� УО запазва правилото за подаване на искания  

за средства само в регионалния отдел. Няма въз- 

можност за електронно депозиране. На следващата 

среща УО ще отговори на предложението в пър- 

вичните счетоводни документи да се записва номе- 

рът на договора, без да се изисква печат;  

 

� Всичките представени казуси се отнасят за въз-  

становяване на разходи по окончателни плащания. 

По тях са регистрирани и сигнали за нередности.  

УО е инициирал по всички проекти процедура по 

чл. 13 от ПМС 134 за налагане на финансови корек- 

ции: уведомяване на бенефициента за съществува- 

що съмнение за нарушение, последващо предоста- 

вяне на коментари от бенефициента и финално 

решение на УО. Процедурите ще приключат до 10 

февруари.  

- Ще бъдат верифицирани  разходите по проектите 

на общините Лозница и Карнобат.  

- От общините Троян и Лъки се очакват коментари 

по уведомления за съществуващи нередности. 

- Искането на община Елин Пелин е върнато за 

отстраняване на пропуски. Предстои процедура по 

чл.13 на ПМС 134; 

 

� В рамките на указания краен срок за приемане  

на тръжни досиета, по реда на действащия ЗОП, са 

получени над 100 преписки. УО потвърди, че при 

забавяне в съгласуването на документацияга ще се 

удължава или временно ще се спира изпълнението 

на договора с бенефициента. 

НСОРБ обръща внимание, че удължаването или временното спиране на 

договорите става по иницииатива на общините. 

Оперативна програма „Административен капацитет” 

Въпрос: 

� Определяне на индикативна дата за обявяване  
на решението за предоставяне на безвъзмездна фи- 

нансова помощ по подприоритет 1.6. „Транснацио- 

нално и междурегионално сътрудничество”. 
 

 

Отговор на УО: 

� Решението за предоставяне на безвъзмездна  
финансова помощ е публикувано  на 30 януари. 
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   Национално сдружение на общините в Република България                                                           

Оперативна програма „Околна среда” 

Поискана информация за: 

� Проведените консултации с общините, допус-  

тими кандидати по процедура BG161PO005/11/ 

1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфра- 

структурата за питейни и отпадъчни води в агло- 

мерации между 2 и 10 хил. е.ж.” и готовността на 

общините за кандидатстване, броя депозирани 

прединвестиционни проучвания;  

 

� Срокове за възстановяване на разходите по до-  
говорите за техническа помощ по приоритетна ос 1 

„Води“ с оттеглено финансиране по програмата; 

 

� В поканата за кандидатстване по процедурата е  

указано, че проекти могат да се депозират след 20-

то число на всеки месец, същевременно е фик- 

сиран краен срок за прием – 15.08.2012 г.  

Как да се тълкува това изискване? 
 

Отговори на УО: 

� Проведени са 7 информационни дни. Депози-  

рани са 65 прединвестиционни проучвания от 78 аг- 

ломерации (преди крайния срок 31 януари). До 15 

март УО ще предоставя писмени коментари по де- 

позираните документи. До 15 май те трябва да бъ- 

дат отразени от общините. До 13 юли УО ще издава 

становища по депозирана пълна документация. 

 

� В приетия бюджет на МОСВ за 2012 г. не са  

одобрени заложените разходи за плащания по 

проектите. 
 

� Краен срок за проектни предложения: 15 август 

Процедурата се провежда при ограничен финан- 

сов ресурс и лимитирано време за изпълнение на 

проектите. Приоритетно ще се одобряват проекти с 

пълна готовност или вече стартирали.  

Предвижда се подписване на финансови меморандуми до средата на февруари за сигурност на канди- 

датстващите общини и като основание за започване на дейности по проектите.  

МОСВ призовава общините със сключени договори да ускорят изпълнението на проектите си и да 

упражняват стриктен контрол върху изпълнителите по договори с тях.  

Министерството ще предприеме дисциплиниращи мерки, в т. ч. прекратяване на договори с общини, 

които не са започнали изпълнението на проектите си. 

МОСВ ще публикува информация за констатирани забавяния и ще уведомява за трудности в 

изпълнението на проектите.  

НСОРБ пое ангажимент да информира общините за отправените препоръки; 

НСОРБ моли всички общини в закъснение да ни информират за обективните причини, довели до 

промени в графика на изпълнение на проектите им по ОПОС, до 20 февруари на електронен адрес: 

namrb@namrb.org. 

Програмите за трансгранично сътрудничество 

Поставените въпроси: 

� Кога ще бъде публикуван Индикативен гра-  

фик за прием на проекти по Програмите за транс- 

гранично сътрудничество през 2012 г.; 

 

 

 
 

� Определени ли са крайните дати за приключ-  

ване на оценката по ТГС България-Македония, 

ТГС България-Турция и ТГС България-Сърбия? 
 

 

Отговори на УО: 

� Графикът ще бъде публикуван до 3 февруари 

Прием на проекти по Програмите за ТГС: 

Гърция-България: март; България-Македония, Бъл- 

гария-Сърбия и България-Турция: октомври.  

Румъния-България: ресурсът е изчерпан и не се 

предвижда прием; 
 
� Оценката по ТГС България-Македония ще прик-  

лючи през февруари. Договори ще бъдат сключени 

през март. Оценката по ТГС България-Турция ще 

приключи през май, по ТГС България-Сърбия – юни. 

 

Следващата координационна среща ще бъде организирана при необходимост. 

НСОРБ остава на разположение на общините за оказване на съдействие и подкрепа при изпъл- 

нението на проекти, финансирани от ЕС. Можете да изпращате запитвания на електронен адрес: 

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

Публикувани са резултатите по процедура BG051РО001-

7.0.01 „Без граници – Компонент 1”, приоритетна ос 7 

„Транснационално и междурегионално сътрудничество”. 

Кандидатите ще получат писмено уведомление на посо- 

чените от тях адрес за кореспонденция и електронна 

поща. http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5503 

 

София е „Най-добрият град за живеене в България” за 

2011 година. Класацията се провежда за пета поредна 

година и е съвместна инициатива на Дарик радио и 

вестник „24 часа”. Специални награди получиха и 

градовете, събрали най-много гласове в интернет 

страниците на двете медии. Над 135 хил. пъти е гласувано 

за Стара Загора в сайта DarikNews.bg, в сайта на „24 часа” 

пък на първо място е Бургас. Тази година специални 

призове взеха и още четири града - Стара Загора за 

„Бизнес град”, Велико Търново за „Културен град”, 

Велинград за „Зелен град” и Севлиево за „Проспериращ 

град”. 

От общо 28 критерия София е получила максимален брой 

точки за: инвестиции в инфраструктурни проекти, работ- 

но време на магазините, брой ресторанти, кафенета, апте- 

ки, наличие на апаратура за инфаркт и кувьози. Столицата 

е събрала максимален брой точки и по  критериите: бли- 

зост до летище, брой университети, култура, процент без- 

работица, раждания на глава от населението. Проблеми 

остават броят на местата за паркиране, задръстванията и 

бездомните кучета.  

Президентът подчерта, че инициативата за създаването на 

тази класация е двигател на растежа за българските 

градове. 
             По Дарик и 24 часа 

•  22-23 февруари 

 София, хотел „Дедеман Принцес София”  

„Промените в ЗОП: как ще се 

отразят върху дейността на 

общините като възложители?“ 

„НСОРБ-Актив“ ЕООД организира обу- 

чение за общински юристи, експерти по 

проекти, кметове, заместник-кметове и 

други експерти при проявен професи-

онален интерес.   

Покана, програма и заявка за участие са 

изпратени на електронните адреси на об- 

щините.  

За да бъде обучението максимално полез- 

но и да получите исканите отговори, из- 

пратете предварително актуалните въп- 

роси и проблеми до 17 февруари на e-

mail: l.velichkova@namrb.org  

Програма и заявка може да намерите на 

интернет страницата на НСОРБ. 

Форуми  

ПППрррееедддссстттооояяящщщооо  

Агенцията за социално подпомагане организира обучения 

за бенефициенти със сключени договори по схема 

BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности”: 

• 7 февруари, Велико Търново, 10:30-15:00 ч., Интер- 

хотел „Велико Търново”, зала „Царевец”; 

• 8 февруари, София, 10:30-15:00 ч., хотел „Дедеман 

Принцес”, зала „Европа 1”; 

• 10 февруари, Пловдив, 10:30-15:00 ч., хотел „Дедеман 

Тримонциум”, зала „Тракия”. 

http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5499 

 

 

Най-добрият за 

живеене град  

Снимка: БГНЕС 

По договореност между НСОРБ и ръко- 

водството на Министерството на регио- 

налното развитие и благоустройството на 

9 февруари ще се проведе работна среща 

за обсъждане на промените на ЗИД на 

Закона за водите.  

Ще присъстват представители от двете 

отговорни министерства: МРРБ и Минис- 

терство на околната среда и водите. 

Ще бъдат дискутирани предвидените в 

законопроекта: 

1. Изменения в режима на собственост 

върху основните съоръжения. 

2. Редуциране на броя на „обособените 

територии” за управление на ВиК 

услуги. 

3. Промяна в механизма на управление на 
активите. 

Целта на срещата е да се обсъдят поло- 

жителните и отрицателни въздействия на 

предложените промени, да се представят 

мотивирани предложения за прилагане на 

други мерки, да се откроят по-ефективни 

и работещи механизми за реформа в 

сектора.  

Ще ви уведомим за резултатите от 

срещата. 

Обучения  

Новини по ОП „Развитие на човешките ресурси” 

Обучения за бенефициенти 

Одобрени проекти 
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Промените засягат процедура за подбор на про- 

екти, покриващи определени изисквания за качест- 

во, с определен срок за кандидатстване, по подпри- 

оритет 1.1 „Ефективна структура на държавната 

администрация” на ОПАК, бюджетна линия 

BG051PO002/12/1.1-04:  

·      От допустимите бенефициенти по процедурата 

се премахват областните администрации; 

·      Целта на процедурата се изменя: оптимизиране 

на структурата на общинските администрации за 

постигане на по-голяма ефективност и избягване 

на дублиращи се функции. 
http://www.opac.government.bg/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=1003%3A--------2012-

&catid=10%3Anewsforoopac&Itemid=16&lang=en 

   

Обществено обсъждане на проект на 
Насоки за кандидатстване 

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

                                                                                                                                                         

 Одобрени са нови 13 проекта по подприоритет 1.6. 

„Транснационално и междурегионално сътрудни- 

чество”, бюджетна линия BG051PO002/10/1.6-02. 

Общият размер на безвъзмездната финансова 

помощ по процедурата е над 4 млн. лева. 

Финансираните проекти ще подобрят капацитета 

на държавната администрация на централно, 

областно и общинско ниво чрез използване на опит 

и добри практики от други държави-членки на ЕС 

в областта на доброто управление. Ще се осъщест- 

ви партньорство и сътрудничество с европейски 

администрации за реализиране на  съвместни ини- 

циативи в областта на доброто управление. 

Списък на одобрените за финансиране, резервни и 

отхвърлени проекти можете да намерите на: 
http://www.opac.government.bg/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=1004%3A---13------

&catid=10%3Anewsforoopac&Itemid=16&lang=bg  

 

Приключи работата на втората оценителна коми- 

сия по схема BG161PO001/1.1-12/2011 ”Подкрепа за 

деинституционализация на социални институции, 

предлагащи услуги на деца в риск” с конкретни 

бенефициенти 62 общини. 
http://www.bgregio.eu/novini.aspx 

Коригирани са Изискванията за кандидатстване по 

схема BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за рекон- 

струкция/обновяване и оборудване на общински 

лечебни заведения в общини, извън градските агло 

мерационни ареали”:  http://www.bgregio.eu/ 

 

 Управляващият орган на Оперативна програма 

„Регионално развитие” планира да проведе инфор- 

мационни дни по схема BG161PO001/3.2-02/2011 

„Подкрепа за развитие на регионалния туристи- 

чески продукт и маркетинг на дестинациите”. Кан- 

дидатстването по нея става по електронен път чрез 

Информационната система за управление и наб- 

людение (ИСУН). Информационните дни ще бъ- 

дат изцяло насочени към демонстриране работата 

с модула за електронни услуги. 

Заявки за участие се приемат до 8 февруари на ел. 

поща oprd@mrrb.government.bg.  

Управляващият орган допълнително ще обяви 

графика за участие в демонстрацията на системата 

на база получените заявки. Информационните дни 

ще се проведат в периода от 13 до 17 февруари в 

София в сградата на Министерството на регионал- 

ното развитие и благоустройството. 

Всички желаещи да тестват модула за електронни 

услуги на ИСУН могат да го направят и на 

тестовата версия на модула на електронен адрес: 

https://eumis2.minfin.bg.  
За повече информация: 
http://www.bgregio.eu/predstoyashti-sabitiya/988/predstoi-

provezhdane-na-informatsionni-dni-po-shema-

bg161po001-3-2-02-2011-podkrepa.aspx 

 

Публикуван е проект за Насоки за кандидатстване 

по подприоритет 1.1. (за общински администра- 

ции) с бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04 и по 

подприоритет 3.2. (за централни администрации) с 

бюджетна линия BG051PO002/12/3.2-03.  

Проектът е достъпен на: 
http://www.opac.government.bg/index.php?option=com_content&

view=article&id=1008:-------11--32&catid=20:2008-05-27-14-42-

46&Itemid=4&lang=bg 

НСОРБ моли общините да изпратят мнения и 

предложения по проекта до 7 февруари на ел. по- 

ща namrb@namrb.org за подготовка и представя- 

не на общо становище.  

Предстоящи информационни дни  

Промени в Индикативна годишна работна 
програма за 2012 г. 

Одобрени проекти 

Новини от ОП „Административен 

капацитет” 
Новини по ОП „Регионално развитие” 

Одобрени проекти 

НСОРБ изразява най-дълбоки съболезнования по 
повод неочакваната загуба на нашия колега Евгени 
Маринчешки, кмет на община Съединение.  
Всички ние, неговите колеги и приятели, които го 
познавахме и работихме с него, ще си спомняме 
дълго за професионализма му, за силата и 
енергията, които отдаде в полза на община 
Съединение. 
                                            Поклон пред паметта му!  
 

Важно: Корекция в изискванията по схемата 
за общинските болници 


