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10-19 февруари 

Възпоменателно честване на 
годишнина от обесването на 

Васил Левски 

Организира се от 

община Карлово,   

със съдействието на 

Общобългарски ко- 

митет и фондация 

„В. Левски”, Нацио- 

нален музей „Васил  

Левски”, Народно читалище „В.  

Левски 1861”, СОУ „В. Левски”. 

14 февруари 
Трифон Зарезан, Ден на лозаря 

По традиция на този ден се под- 

рязват лозите за добра реколта 

през есента, затова Свети Трифон 

се нарича Зарезан (Подрязан). 

„Нека е берекет! Да прелива през 

праговете!”  

Ден на влюбените 
Католическият празник „Свети 

Валентин”, станал много популя- 

рен сред младите, съществува по- 

вече от 16 века. Празниците на 

любовта са известни още от древ- 

ните езически култури.  

   КККааалллеееннндддаааррр  

   Национално сдружение на общините в Република България                              

Напомняме за важните срокове: до 20 февруари общините трябва 

да са приели бюджетите си за 2012 г. След този срок следват санкции. 

 

На 29 февруари преди Общото 

събрание на НСОРБ ще се прове- 

де дискусионен форум „Българ- 

ките общини – пред стари и нови 

предизвикателства”. 

В него ще участва Мерцедес Бре- 

со, президент на Комитета на ре- 

гионите, която идва на триднев- 

но посещение у нас по инициа- 

тива на НСОРБ. Поканени са 

делегатите на Общото събрание, 

представители на централната 

власт и външни експерти.  

Форумът ще постави начало на 

поредица от по-конкретни и це- 

леви прояви през тази и след- 

ващата години, на които ще се 

търсят решения по най-важните 

за общините реформи в  развити- 

ето на местното самоуправление.  

Предизвикателствата 
пред общините 

 

На 8 февруари се проведе последното за този състав заседание на 

Управителния съвет на НСОРБ. Основните дискусии бяха съсредо- 

точени върху бедственото положение в редица общини и възмож- 

ностите за осигуряване на подкрепа от НСОРБ. 

Обсъдени бяха и постъпили сигнали от общини за провежданото от 

неправителствена организация национално проучване „Криза в сис- 

темите за възлагане, изпълнение и контрол на обществените поръч- 

ки”. Общините сигнализират, че се изисква да предоставят инфор- 

мация за проведени от тях процедури, да опровергават констатации на 

Сметната палата и на други контролни органи, да заплащат 

посещенията и работните срещи с представители на организацията.  

Управителния съвет счита, че предоставянето на информация и 

участието на общините в проучването е доброволно, препоръчва 

общините да преценят необходимите разходи и евентуалните ползи 

от своето участие и да не се поддават на заплашителния тон в 

писмата до тях. 

Управителният съвет обсъди и организационни въпроси по пред- 

стоящия значими прояви на НСОРБ: дискусионен форум и Общо 

събрание (29 февруари-1 март). 
 

НСОРБ пое ангажимент за ежедневна връзка и проучване на кон- 

кретните нужди от подкрепа за бедстващите общини. На телефони 

0889 620222 02/9434 467 и email: m.tsvetkova@namrb.org можете да 

получите допълнителна информация и контакти за директна връзка с 

общините. На интернет страницата на НОРб са публикувани дари- 

телските сметки за пострадалите от общините Харманли и Сви- 

ленград. 

Областният управител на Хасково и председател на кризисния щаб 

Ирена Узунова ни уведоми, че засега са задоволени нуждите от храни, 

дрехи, стоки от първа необходимост и дърва за огрев. Засегнатите райо- 

ни се нуждаят от целеви средства за подпомагане на пострадалите 

граждани и спешни инфраструктурни дейности.  

Благодарим на общините, които организираха веднага дарителски 

акции. Благодарим на всички, които се обадиха с готовност да ока- 

жат помощ на пострадалите. 
Очакваме и други общини, които се нуждаят от подкрепа, да се свър- 

жат с отговорното контактно лице от НСОРБ.  
  

Общините – солидарни и подкрепящи се в 
трудните моменти 

НСОРБ благодари на общините, изпратили информация за изпъл- 

нение на Плана за действие за осигуряване на равни възможности на 

хората с увреждания за 2010-2011 г., приет с Протоколно решение 

на Министерски съвет № 15 от 21.04.2010 г.  

 

Акценти от заседанието на Управителния съвет на НСОРБ 
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   Национално сдружение на общините в Република 

На 9 февруари в Министерство на об

разованието, младежта и науката се

проведе среща на работната група по

подготовка на единните разходни стан

дарти за функция „Образование” за

2013 г. Участваха и представители на

МФ и НСОРБ. Поради липсата на

конкретни предложения и разчети от

министерствата и изключително крат

ките срокове за подготовка на срещата

(бел. ред. поканата беше получена в

НСОРБ на 8 февруари) в обсъждането

не бяха ангажирани представители на

общините. 

Съгласно представените от министер-

ствата изходни данни, финансовият 

ресурс за образование през следваща-

та година остава на нивото от 2012 г. 

МОМН не предвижда увеличение на 

единните разходни стандарти.  

НСОРБ отново настоя за увеличение

на добавките за поддържане на мате

риалната база (24 лв.), за извънкласни 

и извънучилищни дейности (14 лв.).  

 

Средствата за общинското образование

Общините поставиха множество казуси във

тълкуването и прилагането на нормативната

по възникването и прекратяването на правоотноше

нията на председателите на общински

кметовете на общини и на кметства, 

проведените местни избори.  

В края на миналата година НСОРБ постави

сите пред Министерство на труда и социалната

литика. Подобно запитване беше отправено

НАП по повод подаването на уведомления

ал. 5 от Кодекса на труда за посочените

изборни лица.  

В отговор, МТСП покани НСОРБ на среща

спертно ниво за обстойно обсъждане на

те, които възникват в практиката на общините

белязване на подходящи мерки за решаването

Обръщаме внимание, че внасянето на

установяването на единна практика

ване и прилагане на относимата правна

от изключително значение за трудовоправния

осигурителен статус на тези изборни

Ако имате интерес да участвате в срещата

щайте заявки на ел. поща namrb@namrb.

март. 

 

В отговор на общинските
 

ВВВааажжжннниии   рррееезззууулллтттааатттиии  
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НСОРБ на среща на ек- 

ане на проблеми- 

практиката на общините, и на- 

мерки за решаването им.  

внасянето на яснота и 

практика при тълку- 

относимата правна уредба са 

трудовоправния и 

изборни лица.       
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След обсъждане на общин- 

ските проблеми по време на 

обученията за подготовка 

на бюджет 2012, НСОРБ 

настоява за осигуряване на 

държавна подкрепа за от- 

глеждането и възпитание- 

то на децата в детски гра- 

дини в няколко аспекта: 

••••  подпомагане на здравос-  

ловното хранене на децата; 

••••  осигуряване на финансов  

ресурс за изплащане на дъл- 

жими обезщетения при пен- 

сиониране и напускане на 

персонала в детските гради- 

ни по подобие на педагоги- 

ческия състав в училищата; 

••••  подкрепа за осъвременява-  

ване на материалната база в 

общинските детски градини. 

 

 

 

В отговор на запитвания

формира, че участието в постоянните

доброволно – всяка община

тях и с колко представители

Попълването на съставите

кущо в съответствие със заявките

За момента над половината

тавили свои експерти за включване

Най-голям е интересът към

ление на средствата от европейски

стни финанси и по развитие

равление (средно по около

Относително най-малко представители

са заявили участието в комисиите

на селските и планински райони

ване (по около 30 членове

Планира се комисиите да проведат

дания след Общото събрание

април. Тогава ще бъдат избрани

ще се приемат графиците

година.  

НСОРБ очаква вашите предлож

заявка може да намерите

цата на НСОРБ – www.namrb.org

 

Продължава попълването

постоянните комисии
те въпроси 
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и през  2013 г. 

Мотивите за предложенията са свър- 

зани с поставените от общините проб- 

и изтичащия тази година срок за 

обхващане в задължителна предучи- 

а подготовка на 5-годишните. От 

учебна 2012/2013 общините трябва да 

осигурят необходимите условия за пъ- 

лен обхват на децата (§ 9 от Преход- 

и заключителни разпоредби на 

ЗНП(ДВ, бр. 78/5.10.2010 г.). 
Консултациите по размера на финан- 
сирането през 2013 г. ще продължат 

подготвянето на конкретни раз- 
чети и предложения от МОМН и МФ. 

информираме за постигнатите 
договорености.  
Напомняме, че до 28 февруари кмето- 

трябва да одобрят формула за 
разпределение на средствата между 
отделните училища след съгласуване с 

ите им. В Консултативната 
разработка за подготовка на общин- 

бюджети може да намерите 
помощен материал. При необходи- 

се обръщайте за съдействие 
екипа на НСОРБ! 

 

запитвания от общини НСОРБ ин- 

участието в постоянните комисии е 

всяка община сама определя в коя от 

представители да участва. 

на съставите им се извършва те- 

съответствие със заявките от общините.  

половината от общините са предос- 

експерти за включване в комисиите. 

интересът към комисиите по управ- 

твата от европейски проекти, по ме- 

по развитие на местното самоуп- 

средно по около 70 членове).  

малко представители на общини 

участието в комисиите по проблемите 
планински райони и по здравеопаз- 

членове).  

комисиите да проведат първите си засе- 

Общото събрание в периода март-

ще бъдат избрани ръководствата и 

ците за работа през тази 

вашите предложения. Формуляр за 

намерите на интернет страни- 

www.namrb.org. 

попълването на състава на 

постоянните комисии на НСОРБ  
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Доставки на плодове и зеленчуци по схемата „Училищен 

плод” за периода на извънредната ваканция на учениците 

могат да бъдат извършени до края на февруари или в 

следващ месец. 

В първия случай не е необходимо да се променя графи- 

кът за доставки и да се уведомява Разплащателната аген- 

ция. Бенефициентите трябва да приложат към заявките за 

плащане единствено обяснение за промяната на датите в 

одобрения от ДФ „Земеделие” график. Фондът ще уважи 

всички обяснения, придружени от доказателства: реше- 

ние на община или учебно заведение, обявяване на грип- 

на епидемия, заповед на кмет и т.н. 

Ако пропуснатите доставки се извършат в следващ ме- 

сец, бенефициентите трябва да уведомят Разплащател- 

ната агенция чрез промяна на графика. Срокът е до 26-то 

число на месеца преди доставката. Изменените графици 

се подават в областните дирекции на ДФЗ. 

Финансирането на разходи за ДДС към  
авансовите плащания 

По силата на постановление на Министерския свет №367 

от 29 декември 2011 г., общините с проекти по ПРСР мо- 

гат да финансират разходите си за ДДС и към авансовите 

плащания.  

Кандидатствалите за безлихвен заем от централния бюд- 

жет по ПМС № 59 от 2011 г., ще получават финансиране 

за разходите за ДДС след подаване на заявка за оконча- 

телно плащане и след като ДФ „Земеделие” провери ця- 

лостното изпълнение на проекта и одобри окончателния 

размер на субсидията по него. Досега ДФЗ възстановява- 

ше ДДС само към междинните и окончателни плащания. 

За да кандидатстват за финансиране на разходи за ДДС, 

общините трябва да подадат документи по образец в ре- 

гионалните разплащателни агенции на ДФЗ. 

Подробности за реда за финансиране са публикувани на: 

http://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/prsr-change-contrcts/ 

 

Съгласуване на промените в договора с ДФЗ  

За да улесни бенефициентите на ПРСР, ДФ „Земеделие” 

разработи и публикува указания за случаите, в които е 

необходимо сключването на анекс към договора.  

За всяка промяна в обстоятелствата, която е от значение 

за изпълнението на договора, бенефициентите подават 

мотивирано и обосновано искане за промяна на догово- 

ра. Ако искането съответства на приложимата норматив- 

на уредба, ДФЗ сключва анекс към договора. 

Подробните указания може да намерите на:  
http://www.prsr.bg/documents/Документи/2/0/index.html 

Училищата могат да променят дните за  
доставка на плодове  

•  23-24 февруари 

 Център за обучение на местните власти, 

с. Гергини, община Габрово. 

„Новата нормативна уредба в 

областта на държавната служба“ 

НСОРБ отговаря на продължаващия го- 

лям интерес на общините към новия Кла- 

сификатор на длъжностите в администра- 

цията и наредбата за прилагането му; на- 

редбите за условията и реда за оценяване 

на служителите в държавната админис- 

трация и определяне на заплатите им.  

Обучението е насочено към ръководите- 

ли и служители от звената по управление 

на човешките ресурси и секретари на об- 

щини. Програмата е съобразена със спе- 

цификата на общинската администрация.  

Срок за заявки: 20 февруари на e-mail: 

m.yarovaya@namrb.org/факс: 02/9434431 

Може да изпращате предварителни въп- 

роси по темите до 16 февруари. 

Програма и заявка може да намерите на 

интернет страницата на НСОРБ. 

Обучения 

ПППрррееедддссстттооояяящщщооо  

Програма за развитие на селските райони 

НННооовввиииннниии  

НСОРБ моли общините да изпращат коментари по ука- 
занията на ел. поща namrb@namrb.org до 16 февруари. 

НСОРБ договори среща с АСП и Управля- 
ващия орган на ОПРЧР във връзка със за- 
честилите въпроси на общините по изпъл- 
нение на проект „Подкрепа за достоен 
живот”, схема „Алтернативи”. В следва- 
щия брой ще ви информираме за резулта- 
тите от срещата. 

На 9 февруари в МРРБ се проведе работна 

среща за обсъждане на промените на ЗИД 

на Закона за водите.  

Дискутирани бяха основно 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. 

Представени бяха мотивирани предложе 

ния за прилагане на други мерки и откро- 

яване на по-ефективни и работещи меха- 

низми за реформа в сектора.  

Подробности за срещата очаквайте в 

Информационния бюлетин на НСОРБ. 

 

След срещата за обсъждане 
промените в закона за водите 



           

                  ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН                                                                                                                                

  

                        

   

   Национално сдружение на общините в Република България

Министерството на здравеопазването
мира, че в страната за първи път е доказано
личие на азиатския тигров комар 
myia) albopictus, който е преносител на
западнонилската треска. 

Заловените в Созопол насекоми са определени

Националния център за заразни и паразитни

ти и са потвърдени в Института по паразитология

Цюрих като представители на опасния вид

Те се пренасят чрез въздушни течения

вещи. Добра среда за развитието им са

ни на открито автомобилни гуми, задържащи

МЗ препоръчва на общините следните

•  Ангажиране на общинските власти за
менно провеждане на дезинсекционни

ятия. Препоръчителни са две-три обработки

пролетно-летния сезон за намаляване

ларвите и прекъсване на цикъла на възпроизвод

ство на насекомите. През летния период

проведат задължително три-четири обработки

контейнерни терминали, складове с употребява

ни автомобилни гуми, основно внос

центрове за търговия с вносен посадъчен

ал и декоративни цветя, граничните

пропускателни пунктове. 

•  Засилване на епидемиологичния надзор
ите на вирусни менингити и менингоенцефалити

Подробна информация ще бъде представена

интернет страницата на НЦЗПБ. 

Министерството на здравеопазването

сигнализира местните власти

Председателят на Българската асоциация

ден газ” с писмо до НСОРБ повдига въпроса

веждане в някои общини на регулаторна

раничаваща дела на потребление на природен

развитието на газовата инфраструктура

Енергийната стратегия на страната до

деля като конкретна цел предоставянето

до природен газ на 30 на сто от домакинствата

Проектите, насочени към инвестиране в

ващи технологии,  могат да бъдат от полза

община, затова членовете на БАПГ предлагат

се постави начало на диалог с общините

ране на разумни решения в полза на гражданите

Те подчертават, че местните власти са

програми за намаляване на емисиите и

на установените норми за фини прахови

азотни оксиди. Асоциацията предлага

чество на общините за предприемане на

мерки за управление качеството на въздуха

ПППооощщщааа   НННСССОООРРРБББ  

Газовият бизнес с предложение
към общините 
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здравеопазването) инфор- 
път е доказано на- 

комар Aedes (Stego- 
преносител на вируса на 

насекоми са определени в 

заразни и паразитни болес- 

Института по паразитология в 

на опасния вид.  

въздушни течения, предмети и 

м са съхранява- 

задържащи вода.  

следните мерки: 

общинските власти за своевре- 

дезинсекционни меропри- 

три обработки през 

намаляване на броя на 

цикъла на възпроизвод- 

През летния период да се 

четири обработки на 

ве с употребява- 

основно внос, складове и 

вносен посадъчен матери- 

граничните контролно-

епидемиологичния надзор на случа- 

нингоенцефалити. 

бъде представена на Световната банка отправя покана

ластта на обществените поръчки

добри практики. Изложението

ници и да описва приложени

процеси, инициативи, политики

вели до ефективни реформи при

ществените поръчки и/или допринесли

прилагане на съществуващите

Тематичните области: 

� Използване на ИКТ за подобряване

та на обществените поръчки

� Реформи в сектора в засегнати

страни и малките държави

� Управление на възлагането
поръчки с оглед по-добро

� Мониторинг на договорите
прозрачността, отчетността

възложени обществени поръчки

Организаторите предвиждат награди

o Най-добра практика: участие

конференция по обществени

o Иновация: участие в обучение

низирано от ПРООН; 

o Представяне на практика

за Журнал за обществени

Краен срок за набиране на добри

За информация: http://www.procurement

КОНКУРС 

Програми за трансгранично
сътрудничество

 

при възлагане на обществени

Съвместният технически секретариат

ката на проектните предложения

по Програмата за трансгранично

„България-Турция”. 

От получените 141 проекта за

вена оценка продължават само

верката за административно съответствие

емост.  

 

Публикувана е актуализирана

отговори” по втората покана

тни предложения по ТГС „България

 http://www.ipacbc-bgrs.eu/bul/news/view/92

Започна оценката на предложенията
„България

 

Актуализирана версия на „Въпроси

 

здравеопазването 

местните власти 

асоциация ”Приро- 

повдига въпроса за въ- 

регулаторна рамка, ог- 

потребление на природен газ и 

инфраструктура. 

страната до 2020 г. опре- 

предоставянето на достъп 

сто от домакинствата. 

инвестиране в незамърся- 

бъдат от полза за всяка 

на БАПГ предлагат  да 

щините за нами- 

полза на гражданите. 

местните власти са одобрили 

емисиите и достигане 

фини прахови частици и 

Асоциацията предлага сътрудни- 

предприемане на адекватни 

качеството на въздуха.  

предложение 
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отправя покана към експерти в об- 

обществените поръчки за представяне на 

Изложението следва да е до 2 стра- 

приложени иновативни подходи,  

инициативи политики и инструменти, до- 

ефективни реформи при възлагането на об- 

поръчки и или допринесли за по-добро 

съществуващите модели.  

ИКТ за подобряване ефективност- 

обществените поръчки; 

сектора в засегнати от конфликти 

малките държави; 

на възлагането на обществените 

обро им осъществяване; 

на договорите за повишаване на 

отчетността и ефективността на 

обществени поръчки. 

предвиждат награди в 3 категории: 

участие в Международна  

обществени поръчки през юли; 

участие в обучение по избор, орга- 

на практика до 1 март: абонамент 

обществени поръчки за 1 година. 

набиране на добри практики: 31 март.  

http://www.procurement-innovation.org/  

 ЗА ИНОВАЦИИ 

  

Програми за трансгранично 
сътрудничество 

възлагане на обществени поръчки 

технически секретариат започна оцен- 

предложения от втората покана 

трансгранично сътрудничество 

проекта, за техническа и качест- 

продължават само преминалите про- 

административно съответствие и избира- 

актуализирана версия на „Въпроси и 

тората покана за набиране на проек-

по ТГС „България-Сърбия”: 

bgrs.eu/bul/news/view/92 

 

 

оценката на предложенията по ТГС 
България-Турция” 

версия на „Въпроси и отговори”  
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Важно за процедурата за ВиК инфраструктура  

Кандидатите по процедурата за изграждане на ВиК 

инфраструктура в агломерации над 10 хил. е.ж. 

могат да подават проектите си за оценка от 13 до 20 

февруари. Предложенията се регистрират от отдел 

„Управление на програмата” на дирекция „Кохези- 

онна политика за околна среда”. 

 

Прилагане на механизъм на МФ 

Започва прилагането на механизъм № 6/03.09.2011 

г. на Дирекция „Държавно съкровище” на Минис-

терство на финансите за реда и начина за предоста- 

вяне на авансово финансиране чрез сметки и кодове 

в СЕБРА на Националния фонд, отчитане на опера- 

циите по неговото получаване, разходване и погася- 

ване от бюджетните предприятия.  

Искането за авансово финансиране се изготвя по 

изискванията на Дирекция „Държавно съкровище” 

и се изпраща на дирекция „Фондове на Европей- 

ския съюз за околна среда” към Министерство на 

околната среда и водите на хартиен носител и по 

електронна поща ope@moew.government.bg  при 

възникнала необходимост веднъж месечно до 10-то 

число. 

 

Новини от ОП „Околна среда”  

Указания за прилагане на Постановление №330  

Управляващият орган на ОПОС публикува указа- 

ния за прилагане на Постановление № 330 на Ми- 

нистерски съвет от 5 декември 2011 г. Те се отна- 

сят само за възнаграждения, които се изплащат на 

служители/лица, изпълняващи дейности по управ- 

лението и изпълнението на проекти. 

http://ope.moew.government.bg/bg/news/newsdetail/fr

om/current/id/313 

На 15 и 16 февруари в Брюксел ще се про- 

веде 94-та пренарна сесия на Комитета на 

регионите. 

Част от набелязаните тези за дискусия: 
� Създаване на обща система за данък върху 
финансовите сделки в ЕС 

�   Местните политики за интеграцията на 
имигрантите 

�   Инициативата „Европейска столица на културата“ 
� регламента за европейската група за 

териториално сътрудничество  
� модернизиране на висшето образование  
� политиката на ЕС за изкореняване на бедността  
� приемане на законодателен пакет за правата на 

жертвите на престъпления  
� Бялата книга за европейска култура  
В сесията ще участват членове на българската деле- 

гация. 

Награда за най-добра местна практика 
 

Програмата на Съвета на Европа е насочена към 

подкрепа на местното самоуправление чрез раз -

пространение на добри практики, донесли реални 

ползи за гражданите. Тя е част от дейностите, осъ- 

ществявани под председателството на Обединено- 

то кралство в Комитета на министрите на Съвета 

на Европа (ноември 2011- май 2012 г.). 
 

НСОРБ се обърна с молба към общините за ста- 

новища по проекта за ЗИД на Закона за социално 

подпомагане. 

Очакваме коментари и предложения до 13 

февруари на e-mail: namrb@namrb.org или на факс 

02/943 44 31.  

Формуляр за обратна връзка и проекта за промени 

може да намерите на страницата на НСОРБ. 

Схемата работи за повишаване на стандартите на местната демокрация.  Тази година темата е възстановява- 

нето на крайбрежните градове.  

Между 1 и 20 февруари местните власти от крайбрежните населени места могат да заявят интерес за участие 

като подадат заявление по образец на английски или на френски на ел. адрес: dgII_coastal_bp@coe.int. 

За този първи етап на процедурата кандидатстващите власти трябва да дадат кратко описание на най-

добрите практики. Преминалите първоначалния подбор ще бъдат поканени да представят пълния комплект 

документи от 1 април. Церемонията по награждаването ще се проведе през май във Великобритания.  

Участие в програмата ще помогне на местните власти да преразгледат своите практики и да ползват добрия 

чужд опит. Комуникация с колеги от други крайбрежни региони ще помогне създаването на широка мрежа 

за подкрепа на местни власти и професионалисти. Европейската награда ще подпомогне и кандидатстването 

по европейски и национални програми. 

За повече информация: 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Best%20Practice%20Award%20Prospectus%20Coastal%20Towns&Language=lanEnglish&Ver=origin

al&Site=DG1-CDLR&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679 

 

 

 

Пленарна сесия на Комитета на регионите 

 

Очакваме становищата на общините 
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НННооовввиииннниии    оооттт    оообббщщщииинннииитттеее    

5 февруари: обявено е бедствено положение

повече от 40 часа дъжд в община Златоград

„Златоград” преля. В община Неделино водата

от света 7 села. 

6 февруари: обявено е бедствено положение

областите  Хасково и Кърджали заради обилните

валежи, придошли реки и преливащи язовири

Бедствието затвори пътища и откъсна села

стена на язовир „Иваново” потопи харманлийското

Община Аграфа се намира в планинската

тания на Централна Гърция. Заселена е

пр.н.е. Името й означава „незаписан”, 

османското владичество районът не е покорен

нието му никога не е вписвано в султанските

Аграфа е бил своеобразен книжовен център

Света гора и Рилския манастир.  

Районът се слави с много красива природа

планини, проломи, езера и реки. Успешно

туризъм, предимно планинските спортове

зъм, планинско колоездене, рафтинг, каньонинг
Интерес предизвикват многобройните византийски

метници, традиционната архитектура, каменните

тове, фонтаните и водните мелници. Основен

тет на Аграфа е опазването на природната

уникалност.  

 

Снежна и водна блокада

 

Общините търсят партньори за проект
гражданите”. При интерес, пишете

село Бисер. Още няколко села в района са

положението в общините Гълъбово, Раднево

7 февруари: евакуирани са десетки хора

бедствено положението в областите Хасково

Спряно е движението по пътищата в областите

8 февруари: Ден за национален траур.

Обявено е бедствено положение в Поморие

на третокласните, заради големите снегонавявания

Кърджали. 

9 февруари: Огромни вълни до десет метра

Всички заведения на плажа в Приморско

Залято е пристанището в Ахтопол, четири

Морето в Бургаско залива пристанища плажове

Елените, Свети Влас и Слънчев бряг. Унищожени

лодки и яхти в Царево. Залята е плажната

Разрушени са участъци по крайбрежната

рибарското селище. Вълнението на морето

 

Две гръцки

                                                                                                                             

 

                                                               /факс (02) 943 44 68; 943 44 65        

                                                                                                                             

бедствено положение след 

община Златоград. Язовир 

Неделино водата откъсна 

бедствено положение в 

Кърджали заради обилните 

преливащи язовири. 

откъсна села. Скъсана 

харманлийското  

Община Амфиклия-Елатия (административно

риалната реформа от 2010 г

Централна Гърция, на 170 км от

общински единици: Амфиклия Елатия

Амфиклия в превод означава

Намира се в подножието на планината

най-големият ски център на страната

град и най-важно място в регион

Уникален за страната е празникът

организира в общината на всеки

на хляба е един от петте в Европа

предмети и инструменти от миналото

лите на Амфиклия, се слави Музеят

Интересите на общината са насочени

мен и алтернативен, и съхранение

дадености. 

планинската област Еври- 

Заселена е около 500 г. 

незаписан”, защото през 

покорен, а населе- 

в султанските регистри. 

книжовен център, подобно на 

красива природа: зрелищни 

Успешно развива 

планинските спортове: ски, алпини- 

каньонинг. 

византийски па- 

архитектура, каменните мос- 

мелници. Основен приори- 

на природната и културна 

водна блокада ... и черна сряда за

 

партньори за проект по мярка 1.1 „Срещи на граждани”, 
пишете на ел. поща m.tsvetkova@namrb.org за повече

района са засегнати от водната стихия. Има загинали, други

Гълъбово, Раднево, Харманли и Свиленград. Всяко трето село

десетки хора от Свиленград. Река откъсна три села в Симеоновградско

областите Хасково, Кърджали,  Шумен, община Костинброд и

пътищата в областите Русе, Разград и Силистра и Шумен.  

национален траур. 

положение в Поморие. Налага се поетапно затваряне на пътищата в

големите снегонавявания. Над 40 микроязовира преливат контролирано

до десет метра „давят” крайбрежните градове и курорти.

Приморско са разбити, под вода са северният плаж и крайбрежната

Ахтопол четири лодки са изчезнали, а осем са разбити. 

пристанища, плажове и хотели. Продължава отводняването на

Слънчев бряг. Унищожени са къмпингите „Ахелой” и „Оазис”, пристанищни

Залята е плажната ивица в Кранево.  

крайбрежната алея в Морската градина във Варна, от свлечени

Вълнението на морето край Камчия достигна 6 бала. 

ръцки общини търсят партньори по проект
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Снимка: Министерство 

на отбраната 

Елатия (административно-терито 

от 2010 г.) се намира в Тесалия, 

на км от Атина. Състои се от три 

Амфиклия, Елатия, Титория.  

означава известен и славен град. 

подножието на планината Парнас, където е 

на страната. Елатея е древен 

място в региона след Делфи .  

е празникът на хляба, който се 

общината на всеки две години. А Музеят 

петте в Европа. С богата колекция 

от миналото, дарени от жите- 

се слави Музеят на професиите.  

общината са насочени към туризма, зи- 

и съхранение на богатите природни 

черна сряда за България 

 

”, програма „Европа за 
повече информация. 

загинали, други се издирват. Тежко е 

трето село в Разградско е без хляб.  

села в Симеоновградско. Остава 

Костинброд и област София.  

пътищата в област Бургас, особено 

преливат контролирано в област 

 

плаж и крайбрежната алея.  

отводняването на сгради в курортите 

Оазис”, пристанищни съоръжения, 

от свлечени камъни е непроходимо 

по проект 


