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         web: www.namrb.org 

          e-mail: namrb@namrb. org 

През март празнуват общините:

Кюстендил, Велико Търново, Угър-

чин, Марица, Кирково и Елхово 

 

1 март  

Желаем здраве, щастие 

 и берекет! 

 

3 март 
Освобождението на България 

от османско иго  

На този ден през 
1878 г. е подписан 

Санстефанският ми- 

рен договор, който 

слага край на Руско- 

турската война. Договорът е пред- 

варителен и подлежи на одобрени- 

ето на останалите Велики сили. 

Според него освободена България е 

автономно, трибутарно (плащащо 

данък), васално княжество със свое 
народно правителство и войска. 
Нейната площ е над 170 хил. кв. км. 

В територията й влизат цяла 

Северна България без Северна Доб- 

руджа, цяла Тракия без Одринско и 

Гюмюрджинско, цяла Македония 

без Солунско и Халкидическия по- 

луостров, които остават за Турция.  

По силата на Санстефанският дого- 

вор България се превръща в най-

голямата държава на Балканите. 
 

8 март 
Международен ден на жената 

 

Идеята за празнуване 
на ден на жената се по- 
явява за първи път в на- 
чалото на 20-ти век с  

бума на радикалните идеологии.  
Изборът на датата 8 март се свър- 
зва с първия масов женски протест 
против лошите условия на труд и 
ниските заплати „марш на празни- 
те тенджери” в Ню Йорк на 8 март 
1857 г.  

   КККааалллеееннндддаааррр  

   Национално сдружение на общините в Република България

 

 

НСОРБ информира: В ДВ бр.15/21.02. 

правят промени в Закона за държавния
Закона за културното наследство. О
администрацията.  
 

                         

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
          Електронно издание на Националното сдружение 

                      на общините  в Република 

 

 

Национално сдружение на общините в Република България                                                           

НСОРБ благодари на всички общини, изпратили
ментирани предложения по проекта на ЗИД на
на територията и проекта на Закон за предучилищното
възпитание. 

Промените в Закона за устройство

територията – в Народното

На 23 февруари в Народното събрание по ини
циатива на Постоянната комисия за местно
самоуправление, регионална политика и бла
гоустройство се проведе обществено обсъжда
не на проекта на ЗИД на Закона за устройство
на територията. 
Участваха множество представители на централни
ведомства, творчески съюзи, граждански организации
ти. Представителите на НСОРБ арх. Диана Стефанова
тект на община Търговище, и инж. Росица Плачкова
община Кюстендил, изразиха становището на
изготвено въз основа на проведено сред общините
То съдържа принципни и конкретни предложения
- Процедурите, свързани с устройственото планиране

онното проектиране, строителството и въвеждането
атация на строежите; 

- Административния контрол по устройството
строителството: разграничаване на правомощията
ните органи на общинската администрация
национален строителен контрол; 

- Увеличаване на правомощията на органите
управление и местната администрация; 

- Прецизиране и допълване на правата, задълженията
ностите на административните органи и
телния процес. 

Предстои обсъждане на становището на НСОРБ
Управителен съвет. 

 

НСОРБ проучва мнението на общините по
дежта. Очакваме предложения до 28 февруари

31 или на e-mail: m.bahneva@namrb.org 

.02. 2012 г. е публикуван ЗИД на Закона за администрацията
държавния служител, Кодекса на труда, Закона за дипломатическата

. Отразяват се промените от новия Класификатор

НСОРБ напомня: На 27 февруари изтича срокът
информацията от общините за изпълнениет
тилетие на ромското включване 2005-2015 г
план за действие. Изпращайте данните на email: 

Благодарим на общините, които първи ни от

                    24 февруари  

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
Електронно издание на Националното сдружение  

 България     

 

 

 

    1 

      брой 8/2012             

общини изпратили бележки и аргу- 

проекта на ЗИД на Закона за устройство 

Закон за предучилищното и училищно 

Закона за устройство на 

Народното събрание 

събрание по ини- 

сия за местно 

политика и бла- 
обществено обсъжда- 

за устройство 

ли на централни и териториални 

граждански организации и журналис- 
арх Диана Стефанова – гл. архи- 

Росица Плачкова – зам.-кмет на 

то на НСОРБ по проекта, 
сред общините проучване. 

конкретни предложения по отношение на: 
устройственото планиране, инвестици- 

строителството и въвеждането в експло- 

по устройството на територията и 

разграничаване на правомощията на контрол- 

администрация и на Дирекцията за 

омощията на органите на местното само- 

 

правата, задълженията и отговор- 

административните органи и участниците в строи- 

становището на НСОРБ от новоизбрания 

общините по проекта на Закон за мла- 
февруари на факс 02/ 943 44 

 

 

Закона за администрацията. С него се 
Закона за дипломатическата служба и 

Класификатор на длъжностите в 

февруари изтича срокът за представяне на 
изпълнението на инициативата „Десе- 

2015 г.“ и на Националния 

email: namrb@namrb.org 

първи ни отговориха. 
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На 26 февруари влиза в сила приетият Закон за изменение 

и допълнение на Закона за обществените поръчки. Едно 

от най-съществените изменения е свързано с намаляване 
вида на процедурите и броя на режимите, чрез които се 
възлагат договорите за обществени поръчки. 

Обществените поръчки, попадащи в обхвата на 
действащата Наредба за възлагане на малки обществени 

поръчки (НВМОП) ще се възлагат чрез процедури, 

регламентирани в закона. 
Всички бенефициенти, възложители на обществени 

поръчки, които имат одобрен от ДФ „Земеделие” – РА 

списък с планирани обществени поръчки и описателни 

документи, и не успеят да стартират процедурите за 
възлагане на планираните поръчки до 26 февруари, ще 
бъдат длъжни да спазват новия ред. 

Не е необходимо да изпращат повторно списъци с 
планирани обществени поръчки и описателни документи, 

в случай че не променят вече одобрените от ДФ 

„Земеделие” – РА критерии за подбор на кандидатите и 

критерии за оценка на офертите. 
 

• 7 март  

София, х-л „Дедеман 

Принцес София”   

„Осчетоводяване на общинските 
проекти, финансирани със средства 

от европейските фондове”  

НСОРБ-Актив ЕООД организира обу- 

чение за главните счетоводители на об- 

щините и счетоводителите по проекти.   

Лектор ще бъде Елена Аврамова, дър- 

жавен експерт в Министерство на фи- 

нансите. Ще бъдат представени и прак- 

тики от общински експерти.  

Имате възможност да изпратите пред- 

варително казуси и проблеми на e-mail: 

l.velichkova@namrb.org не по-късно от 
2 март. 

Програма и заявка за участие може да 
намерите на интернет страницата на 
НСОРБ. 

Обучения 

ПППрррееедддссстттооояяящщщооо  НННооовввиииннниии  

Министерството на земеделието и храните публикува 
индикативен график на приемите на проекти през 2012 г. 
по ПРСР. 

Периодите за прием по мерките от интерес за общините: 
Мярка 321 – до края на май 2012 г. ще продължи приемът 
на проекти за деинституционализация на деца в риск. 

През юни се очаква обявяване на прием(и) на проекти 

по останалите сектори, включени в мярката.  

Конкретните параметри на приема ще бъдат уточнени 

след одобрението от Европейската комисия на допълни- 

телни 123 млн. евро за мярката. Сигурно е, че приемът ще 
протече при нови критерии за допустимост (вече няма да  
се кандидатства с идейни проекти) и критерии за класи- 

ране по приоритет. 
Мярка 322 – последният прием по мярката се очаква да 
бъде насрочен през април. Няма да има изменения в 

критериите за допустимост и класиране по приоритет. 
Мярка 313 – прием на проекти е заложен в периода май-

юни. 

Мерки 223 и 226 – приеми на проекти са заложени в 

периодите март-април и септември-октомври. 

Мярка 41 (ос „Лидер”) – последен прием се очаква в 

периода април-май. 

Графикът е публикуван на: http://prsr.government.bg/ 
Внимание: злоупотреби с името 

на НСОРБ 
 

В НСОРБ постъпиха сигнали от общини 

за получени телефонни обаждания от ли- 

ца, представящи се за служители на Сдру- 

жението. С мотива, че организацията про- 

вежда конкурс „Кмет на годината”, от об- 

щините се изисква да предоставят лични 

данни и друга информация за кметовете.  
НСОРБ уведомява всички общини, че по 

никакъв повод не събира лични данни 

на общински представители и не е ор- 

ганизатор на подобен конкурс. 

Кореспонденцията, която НСОРБ осъ- 

ществява с общините, е винаги в писмен 

вид (по поща или e-mail), изпраща се на 

официалния пощенски или електронен ад- 

рес на общината и винаги съдържа под- 

пис и печат на организацията. 

Призоваваме общините да бъдат внима- 

телни при подобни опити да се злоупот- 

реби с името на НСОРБ.  

Свързвайте се с офиса на Сдружението 

и при най-малкото съмнение за източ- 

ника на искането! 

 

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК  

 

Програма за развитие на селските райони 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
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ОПРР отговори на искането на бенефициенти за 
въвеждане на по-ясни форми за финансов отчет по 

схемите със задължителен финансов принос.  
От 21 февруари на страницата на програмата са пуб- 

ликувани промените в „Пакет документи – искания 

за плащане”. Те се отнасят до наименованието на от- 
делните колони и не засягат клетките за попълване. 
http://www.bgregio.eu/vazhni-saobshteniya/1000/promyana-

na-formite-za-mezhdinen-i-okonchatelen-finansov-

otchet.aspx 

 

Министерството на икономиката, енергетиката и ту- 

ризма обяви прием на проектни предложения за фи- 

нансиране от Международния фонд „Козлодуй“, ад- 

министриран от Европейската банка за възстановя- 

ване и развитие.  
Допустимите проекти се групират в шест мерки:  

Мярка 1: високоприоритетни проекти в секторите 
електроенергетика,топлоенергетика, 
газоснабдяване; 
Мярка 2: високоприоритетни проекти за енергийна 

ефективност за общински сгради за София-град и 

шестте големи града (Бургас, Варна, Плевен, Стара 
Загора, Пловдив, Русе); 
Мярка 3: проекти за енергийна ефективност за 
общински сгради за останалите общини:  

    операция 1) от агломерационните ареали на сто- 

лицата, шестте големи града, средноголемите и гра- 
довете над 20 хил. жители – общо 79 общини  

    операция 2) останалите 178 малки общини;  

Мярка 4: високоприоритетни проектr за енергийна 

ефективност за сгради държавна собственост. 
Мярка 5: високоприоритетна проектна линия за 
енергийно ефективно общинско улично осветление. 
Мярка 6: приоритетни проекти, допринасящи за по- 

добряване на енергийната ефективност и/или сигур- 

ността на снабдяването в секторите разпределение 
на електроенергия и пренос на топлинна енергия. 

Краен срок за проектните предложения: 31 август. 

Постъпилите до 31 март проектни предложения 

ще бъдат оценени и класирани на първи тур и пред- 

ставени за финално одобрение на Асамблеята на 

донорите на МФК през юли.  

Подадените след тази дата предложения ще бъ- 

дат класирани само за мерки с остатъчен ресурс 

след първия тур. 

За повече информация:  www.mfk-consultant.eu. 

На 28 февруари в София, х-л „Шератон” ще се 
проведе национален информационен ден по програ- 
ма „Интелигентна енергия – Европа II”, програма 
ELENA за подпомагане на местни власти при изпъл- 

нение на проекти за устойчива енергия, фонд „Енер- 

гийна ефективност и възобновяеми източници”, 

Международен фонд „Козлодуй” и  оперативните 
програми през 2012 година. 
За повече информация: 
http://www.mi.government.bg/bg/theme-news/miet-organizira-

nacionalen-informacionen-den-za-programata-inteligentna-energiya-

evropa-2012-446-m0-a0-1.html. 

 

На 27 февруари, в присъствието на Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството, Ръко- 

водителят на Управляващия орган на ОПРР под- 

писа договори по схема BG161PO001/4.1-03/2010 

„Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна 

ефективност в общинската образователна инфра- 
структура на 178 малки общини”. 

На 1 декември миналата година Комитетът за наб- 

людение на програмата реши да финансира одоб- 

рените проекти за енергийна ефективност на пуб- 

лична образователна инфраструктура, за които не 
достигнаха средства, с наличния ресурс по опе- 
рация „Достъп до устойчиви и ефективни енер- 

гийни ресурси”.  

Одобрени за финансиране са 28 проекта от резер- 

вната листа по схемата. В процес на подготовка са 
още 3 договора – с общините Берковица, Белог- 
радчик и Кочериново. 

Размерът на предоставената безвъзмездна помощ 

е почти 20 млн. лв.  

Средствата са насочени към дейности в общински 

образователни институции – детски ясли и 

градини, обединени детски заведения, основни и 

средни училища.  
*** 

 

 

НАЦИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН 

Енергийна ефективност и устойчива 

енергия 

ОБЯВЯВЕН Е  ПРИЕМ ПО ФОНД „КОЗЛОДУЙ” 

ПРОМЯНА В ДОКУМЕНТИ 

ФИНАНСИРАНИ ПРОЕКТИ  

ОП „Регионално развитие” 

След подписване на договори с 18 общини за обно- 

вяване на общинските болници в края на януари, 

беше одобрен и проектът на Велико Търново. Така 
общата сума за изграждане на онкологични цен- 

трове в големите градове на страната става 140 

млн. лева за  
Проектът на община Велико Търново „Рекон- 

струкция и обновяване на здравната инфраструк- 

тура на Комплексен онкологичен център” получава 
шест и половина милиона лева безвъзмездна 
финансова помощ.  
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1111 София, ул.  „Голаш” № 23 тел./факс (02) 943 44 68; 943 44 65

                                                                      

НННооовввиииннниии    оооттт    оообббщщщииинннииитттеее    

Зам.-министърът на икономиката, енергетиката
туризма Иво Маринов връчи награди
рите изложители на Международната туристичес
борса „Ваканция и СПА ЕКСПО”. Голямата
да за иновативни практически модели
на културния туризъм получи община Бургас
Със специална награда за атрактивно и
нално представяне на български туристически
дукт бяха отличени Общинско предприятие
ризъм „Мадарски конник” – Шумен
Враца и Казанлък.  

МИЕТ е патрон на най-голямата туристическа
са у нас с над 280 щанда от 16 страни
тели, сред които 25 български – общини
ски туристически предприятия и др. 

 

В МОСВ бяха подадени за оценка последните
проекта за изграждане на ВиК инфраструктура
населени места над 10 хил. еквивалентни
със средства от ОП „Околна среда”. Стойността
е около 2 млрд. лева., с които общините
стват за строителство или модернизация
чиствателни станции за отпадъчни води
км. ВиК мрежа. Тази инфраструктура ще
близо милион и 800 хил. жители. 

От МОСВ казват, че крайното одобрение
тите ще зависи от качеството на представе
документация и точността, с която общините
фициенти ще отразят забележките, констатирани
по време на оценката. 
С това приключи подаването на предложения
процедурата за строителство на водна
ктура в населени места над 10 хил екв
Досега бяха внесени общо 84 проекта
вече има сключени договори – с общините
Тервел, Средец и Козлодуй. Предстои
нето на договорите за ВиК мрежата в
квартал „Суходол” и община Пещера
В период на оценка са проектите на общините
жа, Пирдоп, Хисаря, Кричим, Ловеч, Монтана
лики Преслав, Провадия, Стамболийски
Варна, Карлово, Бяла (Русе), Бяла Слатина
(Горно Езерово), Бургас (Банево, Ветрен
ки минерални бани), Шумен, Червен бряг
Добрич, Пловдив, Асеновград, Гоце
Свищов.  

 

Нови 54 проекта за ВиК и 

пречиствателни станции 

 

 

Награди за развитие

на туризма

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

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

                                                                                                                                                                             

ПППооощщщааа   НННСССОООРРРБББ  

икономиката, енергетиката и 

връчи награди на най-доб- 

Международната туристическа 
. Голямата награ- 

модели за развитие 
бщина Бургас.  

атрактивно и професио- 

български туристически про- 

ко предприятие за ту- 

Шумен, и общините 

голямата туристическа бор- 

страни, 300 изложи- 

общини и общин- 

и др.  

за оценка последните 54 

ВиК инфраструктура в 

еквивалентни жители 

Околна среда”. Стойността им 

ните кандидат- 
модернизация на 40 пре- 

отпадъчни води и над 1600 

инфраструктура ще обслужва 

райното одобрение на проек- 

качеството на представе ната 
с която общините бене- 

забележките, констатирани 

подаването на предложения по 

строителство на водна инфрастру- 

над хил. екв. жители. 

проекта. За четири 

с общините Трявна, 
редстои подписва- 

ВиК мрежата в столичния 

община Пещера.  
проектите на общините Кне- 

Кричим Ловеч, Монтана, Ве- 
Стамболийски, Раковски, 

Бяла Слатина, Бургас 
Банево Ветрен и Бургас- 

Шумен Червен бряг, Банско, 

Асеновград, Гоце Делчев, 

Общината в Омуртаг не издава
дани и фирми с неплатени данъци
До края на януари общината
жимите налози за 2011 г. В
администрацията са били заложени
приходи от събираемост на данъците
рани 1,65 млн. Това се дължи
гане на системата за събиране
граждани и фирми, които по
си платили дължимото. 
    

 

Общинският съвет на Симитли

НСОРБ отворено писмо с молба

транено сред общините, което

удоволствие. 

Награди за развитие 

на туризма 

ПРОЧЕТЕТЕ! На интернет

(„Медиите за общините" )

на публикациите, посветени на

самоуправление от националните

Община Омуртаг

документи на длъжници
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Омуртаг не издава документи на граж- 

неплатени данъци. 

януари общината е събрала 90% от дъл- 

за г. В плановата програма на 
са били заложени 1,75 млн. лв. 

събираемост на данъците, а вече са съб- 

ова се дължи на успешното прила- 
за събиране на данъците от тези 

фирми които по някакви причини не са 

        По 24 часа 

на Симитли изпрати до 

писмо с молба да бъде разпрос- 

общините, което и изпълняваме с 

интернет страницата на НСОРБ 

 )може да намерите подбор 

посветени на общините и местното 

националните и регионални медии.  

Община Омуртаг не дава 

документи на длъжници 


