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17 февруари 

Ден на спонтанните актове на 
доброта (Random Acts of 

Kindness Day)  
Празникът е инициатива на между- 

народните благотворителни органи- 

зации и се отбелязва, независимо от 
националност, етнос и религия. 

 

21 февруари 
Световен ден на майчиния 

език 

Обявен от ЮНЕСКО през 1999 г., 
празникът насърчава езиковото и 

културното многообразие и мно- 

гоезичието.  

22 февруари  
Световен ден в подкрепа на 
жертвите на престъпления 

През 1990 година британското пра- 
вителство издаде Харта на жертви- 

те на престъпността. 
 

26 февруари 
Сирни заговезни (Прошка) 

Българската православна 

църква почита празника 

Неделя Сиропустна. Той 

се отбелязва седем седми- 

ци преди Великден.  

По традиция на Сирни Заговезни 

всеки човек иска и дава прошка, за 

да може да влезе във Великия пост, 
който е време за очистване, разми- 

съл и усъвършенстване.  
„Ако не простите на човеците прег- 
решенията им, и вашият небесен 
Отец няма да прости съгрешенията 
ви” (Мат. 6:14-15). 

   КККааалллеееннндддаааррр  

   Национално сдружение на общините в Република България                                                           

Изказваме благодарност на колегите от общините Добрич, Ловеч, 

Пловдив, Разград, Кърджали, Исперих, Самоков, Раковски и др. за 
изразените мнения и аргументирани предложения по проекта на 
Списък на унифицираните наименования на административните 
услуги, които бяха включени в изготвеното от НСОРБ становище 
до МС. Вярваме, че ще бъдат възприети от МС и ще допринесат 
за привеждане в актуален вид на системата от административни 

услуги, предоставяни от общините. 
Изразяваме благодарност на НАСО РБ в лицето на г-н Панчаров 

за оказаното съдействие при подготовката на становището. 
 

По установена традиция НСОРБ 

събира, обобщава и анализира ин- 

формацията за местните данъци и 

такси по общини.  

Получихме справки от повечето об 

щини. Благодарим на всички, кои- 

то спазиха срока. Молим остана- 
лите да изпращат попълнените таб- 

лици на e-mail: 

p.petkova@namrb.org 

 

Президентът на Комитета на регионите – гост 

на форума на НСОРБ 

 

Актуализираме финансовата 
база данни на общините 

За втори път от приемането на България в ЕС и пълноправното 

членство на българската делегация в Комитета на регионите, ръко- 

водителят на тази институция посещава страната ни.  

Госпожа Бресо ще бъде на посещение в странат по покана на 
НСОРБ от 27 до 29 февруари. Тя ще се включи в работата на 
дискусионния форум „Българските общини – пред стари и нови 

предизвикателства”. Тя ще говори за дейността на КР през 2012 г., 
политиката на сближаване и многогодишната финансова рамка.  
Участието й ще даде ясен знак за ролята на българските общини 

при формиране на общоевропейски регионални и местни 

политики.  

Комитетът на регионите е най-младата от институциите на 

ЕС, създадена с цел да даде възможност за пряко участие на реги- 

оналните и местните власти в ЕС.  

Основните принципа, залегнали в дейността на Комитета са  
� Субсидиарност  

� Сближаване  

� Партньорство  
За повече информация – www.coe.eu.int. 

 

Мерцедес Бресо е президент от 2010 г. на 

Комитета на регионите, най-голямата и 

авторитетна институция на местните и 

регионални власти в Европа. Преди това 

е била председател на Световната феде- 

рация на обединените градове, член на 

Европейския парламент, президент на 

регион Пиемонте (Италия), Председател 

на Италианската асоциация към Съвета 

на европейските общини и региони. 

 

Благодарим за приноса на всички колеги от общини 

Университетски преподавател по иконо- 

мика на околната среда. 
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На 14 февруари НСОРБ проведе среща с Агенцията за социално подпомагане и Управляващия орган на ОП 

„Развитие на човешките ресурси”. На нея бяха поставените въпроси от общини по проект „Подкрепа за 
достоен живот”. Предоставяме получените отговори: 

Ще се удължи ли срокът за изпълнение на проекта? 

•  С решение на Комитета за наблюдение на програмата срокът за изпълнение на проекта е удължен с шест 
месеца – до октомври 2012 г. Бюджетът на проекта е завишен с 15 млн. лв.; 

Ще се анексират ли и при какви условия междуинституционалните споразумения между общините и 

АСП? 

•  Споразуменията с общините ще се анексират, изпълнението на дейностите ще се удължи до септември 

2012 г. Индивидуалните бюджети на общините ще се завишат. Не се предвижда промяна в договорените 
часове за обслужване на нуждаещи се лица. Предоставеният ресурс ще е само за допълнителното 

времево изпълнение на договорените дейности. Анексирането ще въведе изисквания за спазване на 
ПМС 330/05.12.2011 г. 

Ще окаже ли влияние ПМС 330/05.12.2012 г. върху възнагражденията на личните асистенти? 

•  ПМС 330/05.12.2012 г. няма отношение към възнагражденията на наетите от общините лични асистенти. 

 

 

ВВВааажжжннниии   рррееезззууулллтттааатттиии  

В отговор на въпроси от общините 
Удължава се изпълнението на проект „Подкрепа за достоен живот” по ОПРЧР 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ 

по прилагането на ПМС 330/05.12.2011 г. 
 

Управляващият орган на ОПРЧР препоръчва на об- 

щините да утвърдят изискваните вътрешни правила 
за определяне, изплащане и възстановяване на въз-
награжденията на общински служители за управле- 
ние и изпълнение на европейски проекти. С тях да 
регламентират формирането на брутната заплата на 
служителите почасово и пропорционално от общин- 

ския бюджет и от определен проект. Това ще улесни 

отчитането на разходите за възнаграждения на екипи 

те. За верифицирането им, УО ще изисква  допълни- 

телни споразумения към основните договори на слу- 

жителите и формуляри за положен труд (Timesheets). 

 

От март по проектите към АСП ще се извършват про- 

верки за спазване на изискванията на ПМС №330. 

Няма да се верифицират разходи за възнаграждения, 

неотговарящи на разпоредбите на постановлението. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ: 

o Има ли възможност за организиране на обу- 

чения на общинските екипи по проекти, 

изпълнявани в рамките на ОПРЧР? 

o Кога ще бъде обявена покана към общините 

за набиране на проектни предложения по 

схема „Помощ в дома“. 

 

ПОЛУЧЕНИТЕ ОТГОВОРИ: 

Управляващият орган има възможност, съвместно 

с трите си междинни звена – АСП, АЗ и МОМН, 

по искане на НСОРБ в рамките на 2 месеца да 
организира обучения по райони за планиране или 

области, в зависимост от географския обхват на 
проектите в изпълнение. 
 

Насоките за кандидатстване ще бъдат публикува- 

ни за публично обсъждане в началото на март. 
След отразяване на получени коментари, поканата 
по схемата ще бъде обявена в периода 15-20 март. 

 
Заинтересованите общини могат да подават информация до НСОРБ на елeктронен адрес: 

namrb@namrb.org  за необходимостта от обучение и за неговото съдържание.  

НСОРБ спешно търси общински експерти за участие в междуведомствени групи 

 
По молба на Заместник-министър председателя и Министър на вътрешните работи, НСОРБ събира 
предложения за включване на общински експерти в междуведомствени работни групи за: 
- изготвяне на проект на наредба за съдържанието на аварийните планове по чл.131, ал.1 и чл.138, ал.3 от 

Закона за водите; 
- актуализиране на Националния план за защита при бедствия и разработване на План 2013 г. за 

изпълнение на Националната програма за защита при бедствия. 

Очаква се ангажиментите да бъдат не повече от веднъж месечно. НСОРБ ще осигурява подкрепа за дей- 

ността на представителите, включително и за изработването на общи позиции на общините.  
Очакваме до 20 февруари от кметовете на общини да предложат свои компетентни експерти на e-mail: 

namrb@namrb.org 
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Публикувана е обновена версия на Наръчника за 
изпълнение на проектите (версия 2) по Програмата 
за трансгранично сътрудничество България-Сър- 
бия: http://www.ipacbc-bgrs.eu/bul/news/view/94 
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Важно! Нови указания, валидни от 15 февруари 
Публикувани са нови указания за изпълнение на 
договори за безвъзмездна финансова помощ, каса- 
ещи подаването на искания за предварително, меж- 

динно и окончателно плащане.  
Посочени са изискванията при окомплектоване и 

начина на подаване на документите. При открити 

пропуски ще се изисква допълнителна 
информация от бенефициента. Ако той не 
представи корекциите в срок, искането за плащане 
ще бъде отхвърлено или одобрено частично.  

Публикуван е и нов пакет с документи за 
исканията за плащане.  
http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/ukazaniya-

za-izpalnenie-na-dogovori/finansovo-upravlenie-kontrol-i-

monitoring.aspx 

Министерство на регионалното развитие и благо- 

устройството организира Информационен ден по 

схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за раз- 
витие на регионалния туристически продукт и 

мар- кетинг на дестинациите” на 15 февруари в 

Прес- центъра на министерството. Участниците 
ще бъдат разделени в две групи: от 14:00 ч. (първа 
група) и от 16:00 ч. (втора група). 
Ще бъде демонстрирана работата с Модула за 
елек- тронни услуги на ИСУН. Може да участва 
само по 1 представител от община, включена в 

списъка на интернет страницата на програмата: 
http://www.bgregio.eu/novini/993/informatsionni-dni-po-

shema-bg161po001-3-2-02-2011-podkrepa-za-razvitie-na-

regionalniya-turisticheski-produkt-i-marketing-na-

destinatsiite.aspx 

 

НННооовввиииннниии  

Изплатени са всички искания от 

декември по проект „Нов избор – развитие 

и реализация” 
В изпълнение на постигната договореност между 

НСОРБ и Агенцията по заетостта за възстановя- 

ване на забавените плащания към общините до 

края на 2011 г., получихме следната информация: 
� всички искания, подадени до края на декем- 

ври 2011 г. вече са изплатени; 

� през декември са обработени над 2 хил. иска- 
ния от септември до края на годината; 

� изплатени са 170 искания за септември и ок- 

томври; 

� отделните забавяния са предимно в резултат 
на пропуски от общините при изготвянето на 
отчетните документи; 

� възникналите проблеми с плащанията през де- 
кември се дължат и на натрупани искания за  
няколко поредни месеца; 

� възстановяването на средствата към общините 
през 2012 г. се осъществява регулярно. От на- 

чалото на годината до 8 февруари са изпла- 
тени 11 898 811 лв.; 

� средствата по депозираните през януари заяв- 

ки ще бъдат изплатени до края на февруари.  

ОП „Административен капацитет” откри нова про- 

цедура за кандидатстване по приоритетна ос І 
„Добро управление”, схема BG051PO002/12/1.1-04,  
насочена към общинските администрации. 

Общият размер на безвъзмездната финансова по- 

мощ е 5 млн. лв. Минималната стойност за отдел- 

ните проекти е 50 хил. лв., а максималният праг – 

200 хил. лв.  

Краен срок за проектни предложения: 17 април. 

 

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО РАЙОНИ ЗА ПЛАНИРАНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако имате нужда от съдействие и подкрепа за 

ускоряване възстановяването на дължимите 

средства, информирайте ни на ел. адрес 

namrb@namrb.org/ факс 02/9434467; 9434431. 

 

Нова възможност за общините по ОПАК 

София, 27 февруари – хотел „Шератон”, зала 
„Средец”, от 11.00 ч.  

Пловдив, 5 март  – новотел „Пловдив”, зала 
„Пловдив”, 10.00 ч. 

Бургас, 6 март – „Приморец Гранд хотел и Спа”, 

зала „Ахело”, 10.00 ч. 

Варна, 7 март – „Гранд хотел Димят”, зала 
„Рубин”, 10.00 ч. 

Ловеч, 8 март – хотел „Президиум Палас”, 

Конферентна зала, 10.00 ч. 

Враца, 9 март – Търговскопромишлена палата – 

Враца, 10.00 ч. 

Информационен ден и нови указания по схеми на ОП „Регионално развитие” 

Насоки и документи за кандидатстване: 
http://www.opac.government.bg/index.php?option=com_content&

view=article&id=1017%3A-----11&catid=20%3A2008-05-27-14-

42-46&Itemid=4&lang=bg 

 

Одобрени са още 3 проекта по схема „Подкрепа за 
деинституционализация на социални институции, 

предлагащи услуги на деца в риск“. Те са на общи- 

ните Панагюрище, Поморие и Кърджали. 
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Възможност за удължаване на

Общините с приключващи през 2012 

ПРСР, които са възложители по ЗОП
да подадат искане за удължаване срока
С изменение на националното законодателство
се удължи периодът за изпълнение на т
месеца след получаването на решение
последната процедура за избор на изпълнител
ително-монтажни работи. Досега срокът
след сключването на договор за подпомагане
Всички общини, подписали договори
могат да сключат анекс за удължаване
нение ако е необходимо. Те трябва да
най-късно два месеца преди изтичането
Подробности на: http://www.prsr.bg/news/

за-общини-с-договори-по-ПРСР-с-краен
2012/266/index.html 

 

Програма за развитие на селските

Финансирането на разходи за
авансовите плащания

По силата на ПМС №367 от 29 декември
ните с проекти по ПРСР могат да финансират
си за ДДС и към авансовите плащания
Досега ДФ „Земеделие” възстановяваше
междинните и окончателни плащания
За да кандидатстват за финансиране на
общините трябва да подадат документи
гионалните разплащателни агенции на
Подробности за реда за финансиране са
http://www.prsr.bg/documents/Документи
Образците на документи – искане за

разходи за ДДС към заявка за авансово

заявка за междинно/окончателно плащане

тени на страницата на ПРСР: 

http://www.prsr.bg/merki/Мярка-313/21/index.html

http://www.prsr.bg/merki/Мярка-321/22/index.html

http://www.prsr.bg/merki/Мярка-322/23/index.html

 

Закон за предучилищното и училищно

та подготви и публикува на интернет страницата
Като отчита ключовото значение на закона
отстоявано на всички етапи от обсъждането
НСОРБ разчита на коментарите и
T.Dacheva@namrb.org, Y.Koleva@namrb.org

ЗИД на Закона за устройство на територията

e-mail z.nenova@namrb.org или на факс
значително разширена от варианта, който
Включени са нови текстове с ангажименти

НСОРБ проучва мнението

                                                                                                                             

 

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

                                                                                                                             

 

не на договори 

приключващи през 2012 г. проекти  по 

възложители по ЗОП и НВМОП, могат 
срока на договорите си. 

националното законодателство от 2011 

изпълнение на тези проекти до 30 

на решение за съгласуване на 
избор на изпълнител на стро- 

срокът беше 30 месеца 
договор за подпомагане с ДФЗ.  

подписали договори преди промените, 
ване периода за изпъл- 

е трябва да подадат молба 
преди изтичането на договора.  

http://www.prsr.bg/news/Важно-съобщение-

краен-срок-на-изпълнение-

•  23-24

 Център за обучение
с. Гергини, община Габрово

„Новата нормативна

областта на държавната

НСОРБ отговаря на
лям интерес на общините
сификатор на длъжностите
цията и наредбата за
редбите за условията
на служителите в държавната
трация и определяне на
Обучението е насочено
ли и служители от
на човешките ресурси
щини. Програмата е
цификата на общинската

Обучения

ПППрррееедддссстттооояяящщщооо  развитие на селските райони 

на разходи за ДДС към 
авансовите плащания 

от декември 2011 г., общи- 

могат да финансират разходите 
плащания. 

възстановяваше ДДС само към 

окончателни плащания. 

финансиране на разходи за ДДС, 

подадат документи по образец в ре- 
агенции на ДФЗ. 

финансиране са публикувани на: 
Документи/2/0/index.html 

искане за финансиране на 

авансово плащане или към 

окончателно плащане са помес- 

313/21/index.html 

321/22/index.html 

322/23/index.html 

училищно възпитание: Министерството на образованието
интернет страницата си http://www.mon.bg/left_menu/documents/

значение на закона, НСОРБ започна подготовката на становище
от обсъждането на проекта.  

коментарите и мненията на своите членове до 24 февруари

Y.Koleva@namrb.org или на факс (02) 943 4431, 943 4467. 

Днес, 17 февруари,

и Министърът на околната
връчиха договори на
сиране на проекти за изграждане
фраструктура по ОП
Проектите са на общините
Каварна, Дулово, Бургас
Приморско, Сандански
Общата им стойност е
Подписани са и предварителни
ния за още два проекта
ската комисия за оценка
структура на Добрич
стойност 260 млн.лв
 

на територията: Очакваме становищата на общините
или на факс  (02) 943 4431, 943 4467. Тази редакция

варианта, който беше предложен при предварителното
с ангажименти за общините.   

Одобрени нови

проекти по

проучва мнението на общините по два важни законопроекта
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24 февруари 

за обучение на местните власти, 

Гергини община Габрово. 

ата нормативна уредба в 

на държавната служба“ 

отговаря на продължаващия го- 

интерес на общините към новия Кла- 
сификатор на длъжностите в администра- 

наредбата за прилагането му; на- 
за условията и реда за оценяване 

ужителите в държавната админис- 
определяне на заплатите им.  

Обучението е насочено към ръководите- 
служители от звената по управление 

човешките ресурси и секретари на об- 

Програмата е съобразена със спе- 
на общинската администрация.  

Обучения 

образованието, младежта и наука- 

http://www.mon.bg/left_menu/documents/ законопроекта.  
ата на становище, което да бъде 

24 февруари на e-mail: 

 Министър-председателя 
ът на околната среда и водите 

договори на 10 общини за финан- 

проекти за изграждане на ВиК ин- 

П „Околна среда”  

са на общините Елхово, Балчик, 

Дулово, Бургас, София, Гълъбово, 

Сандански и Кюстендил.  

стойност е 351 млн. лв. 

са и предварителни споразуме- 
два проекта, които са в Европей- 

комисия за оценка – за водната инфра- 
на Добрич и Пловдив, на обща 
млн.лв.  

становищата на общините до 23 февруари на 
Тази редакция а проектозакона е 

предварителното съгласуване в МРРБ. 

Одобрени нови общински 

по ОПОС 

важни законопроекта 


