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Проведе се първото за мандата Общо 

 събрание на НСОРБ 

На 29 февруари и 1 март се проведе първото за 
мандата заседание на висшия орган на НСОРБ. 

Над 480 делегати, представители на повече от 
90 на сто от общините, избраха Управителен и 

Контролен съвет на Сдружението.  

Делегатите приеха отчета за 2011 г. и бюджета 
на Сдружението за тази година. 
 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

Тодор Попов, председател кмет на община Пазарджик 

Ахмед Башев кмет на община Гърмен 
Владимир Владимиров кмет на община Кула 
Владимир Москов кмет на община Гоце Делчев 
Галина Стоянова кмет на община Казанлък 
Георги Димитров кмет на община Карнобат 
Георги Козарев кмет на община Пещера 
Даниел Панов кмет на община Велико Търново 
Денчо Бояджиев кмет на община Разград 
Детелина Николова кмет на община Добрич 
Димитранка Каменова кмет на община Берковица 
Димитър Николов кмет на община Бургас 
Елен Герджиков председател на СОС 
Емил Караиванов кмет на община Асеновград 
Иво Димов кмет на община Димитровград 
Иво Иванов кмет на община Лом 
Красимир Мирев кмет на община Търговище 
Нуридин Исмаил кмет на община Хитрино 
Пламен Стоилов кмет на община Русе 
Росица Янакиева кмет на община Перник 
Румен Гунински кмет на община Правец 
Румен Маноев кмет на община Козлодуй 
Хасан Азис Кмет на община Кърджали 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ 

Танер Али, председател кмет на община Антоново 
Дарин Ангелов председател на ОбС,  Плевен 
Милен Димитров кмет на община Костинброд 
Николай Апостолов председател на ОбС,  Варна 
Петър Дулев кмет на община Белене 

 

 

 

НСОРБ благодари на: 

- Ненчо Геров, кмет на 
община Чавдар, председател 

на заседанието  

- Иван  Алексиев, кмет на 
община Поморие, 
председател на Изборната 
комисия 
- Хари Харалампиев, 

председател на общинския 
съвет на Пазарджик, 
председател на Мандатната 
комисия. 
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ПППрррееедддссстттооояяящщщооо  НННооовввиииннниии  

13 март в София: 

Семинарът се организира във връзка с подготовка- 
та на заявления за кандидатстване по мярка 321 

„Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони” от Програмата за развитие на 
селските райони за изпълнение на националната 
стратегия „Визия за деинституционализация на де- 
цата в Република България”. 

Общините-бенефициенти са Долни чифлик, Павли- 
кени, Стражица, Елена, Кула, Белоградчик, 

Крушари, Момчилград, Луковит, Берковица, Пор- 

дим, Левски, Исперих, Бяла (обл. Русе), Тутракан, 

Котел, Правец, Свиленград и Елхово. 

Програмата на семинара включва представяне на 
националната стратегия за деинституционализа- 
ция, основните изисквания към проектите по мярка 
321, реда за кандидатстване и процедурите по одо- 

брение.  
Лектори ще бъдат представители на Държавната 
агенция за закрила на детето, Дирекция „РСР” – 

Управляващ орган на ПРСР и Държавен фонд 

„Земеделие”– Разплащателна агенция.  
Поканени са кметовете и до двама експерти от об- 

щина, ангажирани с подготовката на проектите и 

социалните дейности. Разходите за настаняване и 

храна са за сметка на МЗХ – осигурена са нощувка 
и вечеря на 12 март. 
Покана, програма и заявка за участие на семинара 
са поместени на http://prsr.government.bg/. 

За допълнителна информация може да се обръщате 
към Венислана Бояджиева, гл. експерт в д-я „РСР”, 

МЗХ, тел. 02 985 11 336.  

17 март в Банско 

Семинарът е посветен на мерки 321 и 322. Темите 
включват преставяне на актуални въпроси по при- 

лагането на мерките и промени в общата селско- 

стопанска политика, касаещи селските общини, 

през новия програмен период 2014-2020 г.  
Лектори ще бъдат експерти от Дирекция „РСР” – 

Управляващ орган на ПРСР.  

Организаторите на събитието осигуряват нощувки 

на 17 срещу 18 март за представителите на 
общините. За повече информация и записвания –

Йоана Стоянова, тел: (02) 981 14 02, 981 71 24, 980 

15 94 и ел. поща: joana@bulgarianviptours.com/ 

press@stbcommunications.eu. 

Министерство на земеделието и храните 

организира информационни семинари за 

общини 

Първо заседание на новоизбрания УС на 

НСОРБ 
 

На 9 март в София ще се проведе първото засе- 
дание на новия Управителен съвет на НСОРБ.  

Той ще вземе решение за представителите на 
Сдружението в различни органи – национални 

съвети, комисии и мониторингови комитети. 

Затова се обръщаме с молба към кметовете и 

председателите на общински съвети, които имат 
възможност и желание да участват, да изпратят 
предложения си до 8 март на еmail 

namrb@namrb.org или на факс 02/9434 465.  

Към предложението е желателно да добавите и 

кратка мотивировка (образование, досегашен 

професионален опит и т. н.). 

 

НСОРБ благодари на всички общини, изпратили 

становища по Закона за младежта. Получени са 
попълнени формуляри от 70 общини. 

Съгласно РМС 41/2012 г. за бюджетната проце- 
дура за 2013 г., Министърът на финансите трябва 
да проведе консултации със Сдружението по 

проекта на размерите на бюджетните взаимоот- 
ношения между общините и централния бюджет 
за периода 2013-2015 г.  
За изработването на обща позиция на НСОРБ, 

призоваваме общините да изпращат предложения 
за вида, размера и начина на  разпределение на 
трансферите.  
Обръщаме внимание, че диалогът по стандар- 

тите за делегираните от държавата дейности 

се извършва по друга процедура чрез работни 

групи с представители на общините по всяка 

разходна функция.    

Очакваме предложения до 23 март на ел. адрес: 
namrb@namrb.org 

 

Предстоящи консултации между 

МФ и НСОРБ 

НСОРБ благодари на всички общини, изпратили 

отчети за дейността през 2011 г. в изпълнение на 
Националния план за действие по международна- 
та инициатива „Десетиление на ромското включ- 

ване” и изпълнените проекти.  
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•  Тълкуване на чл. 28, ал. 1 (Нова - ДВ, бр. 16 от 2011 г. от ЗОБ). При условие, че в текста „Общинският 
съвет определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки 

заедно с общинския бюджет по предложение на кмета на общината” се коментират бюджетните смет- 
ки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, а не бюджетите им, означава ли това, че 
бюджетите на звената, прилагащи системата на делегирани бюджети в образованието и културата, се 
утвърждават по досегашния ред (със заповед на кмета на общината). 

Отговор: Във връзка с тълкуването на чл.28, ал1 от ЗОБ считаме, че няма нормативно основание за 
промяна на настоящата практика за утвърждаване на бюджетите на второстепенните разпоредители. 

 

 

•  Кои плащания с временно свободните средства за делегираните от държавата дейности са допустими в 
рамките на годината, съгласно §42 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г.?  

Отговор: Нормативната разпоредба дава право на общините да ползват временно свободни средства от 
делегирани държавни дейности при спазване на законовите изисквания, като средствата бъдат своевре- 
менно възстановени за целта, за която са предназначени. В годишен план не се допуска заплащане на 
разходи за местни дейности със средства за делегирани от държавата дейности. 

 

 

•  Да се дадат указания за практическото приложение на чл. 41, ал. 2 от ПМС № 367 от 29 декември 2011 

г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2012 г. Текстът е неприложим за повечето структури, 

тъй като голяма част от делегираните държавни дейности (отбрана и сигурност; здравеопазване; соци- 

ално осигуряване, подпомагане и грижи; почивно дело, култура и религиозни дейности; икономически 

дейности и услуги) не прилагат системата на делегирани бюджети и/или не са второстепенни или по-

ниска степен разпоредители с бюджетни кредити. В този случай общините няма как да превеждат в 7- 

дневен срок от получаването им средствата за тези дейности, тъй като те са по една и съща сметка (на 
общината). Текстът може да породи различни тълкувания от контролиращите органи. Освен това той 

противоречи на §41 и § 42 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г., както и ограничава законово възложени 

функции на първостепенния разпоредител. Целта на текста в ЗДБРБ за 2012 г.  е в условията на иконо- 

мическа криза да се запази минимална гъвкавост при управление на ограничените бюджетни ресурси. 

Отговор: Считаме, че общините следва да организират своевременно заплащане на делегираните 

от държавата дейностипри изпълнение на определени с годишния закон за държавния бюджет и 

други нормативни актове критерии и стандарти. 

 

 

•  Как се изчислява размерът на туристическия данък, ако данъчно задълженото лице се е регистрирало в 
средата на годината? Например, регистриран през октомври (три месеца от годината) хотел с 50 

легла има определена от общинския съвет ставка 1 лв. За тези 3 месеца има 90 нощувки и е платен 90 

лв. През януари подава декларация за изравняване. Той доплаща разликата до 30% от данъка, 
определен при пълен капацитет на хотела (50 легла) само за трите месеца или за цялата календарна 
година? Логичният отговор би трябвало да е само за трите месеца. Но тази неяснота дава право на 
отделни хотелиери да избягват плащане на данъка чрез регистриране, заличаване на регистрацията и 

отново регистриране в съотвествие с туристическия сезон. (това важи най-вече за сезонните хотели).  

Отговор: Ако данъчно задълженото лице се е регистрирало в средата на годината, определянето и адми- 

нистрирането на местните данъци, вкл. и на туристическия данък, се извършва по ред, регламентиран в на- 
редба, която се приема от общинския съвет на основание чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси.  

Новият туристически данък (в сила от 1 януари 2011 г.) заменя туристическата такса. Промяната има за 
основна цел стесняване сектора на сивата икономика в туристическия бранш и насърчаване на легалните 
субекти, в резултат на което да се осигури допълнителен ресурс за провеждане на собствена политика на 
общините, насочена към развитието на туризма. Обект на облагане са нощувките в средствата за подслон 

и местата за настаняване. Данъчно задължено е лицето, което предлага нощувка в обект от горепосо- 

чените. Макар същият данък да се администрира (декларира, начислява, събира и внася) от лицето, предо- 

ставящо нощувки в средство за подслон или място за настаняване, носител на данъчната тежест, платец на 
данъка е лицето, ползвало нощувката. 

Отговорите на МФ  
по теми и въпроси на общини от обученията по бюджет 2012 г. 
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Приключи първият етап от оценката на 
проекти за реинтеграция на отпаднали 

ученици 
 

На 26 февруари приключи оценката от етап адми- 

нистративно съответствие и допустимост на про- 

ектните предложения по процедура BG051PO001-

4.1.06 „Реинтеграция на отпаднали ученици в 
образователната система”. 

В изпълнение на чл. 24, ал. 5 на ПМС 121/2007 г., 
Договарящият орган публикува списък с предло- 

жените за отхвърляне на този етап проектни пред- 

ложения с посочени основания за това. 
Повече информация можете да намерите на: 
http://sf.mon.bg/index.php?w=vuzrazhenia 
 

Агенцията за социално подпомагане публикува на 
интернет страницата си нов образец на график за 
възлагане на обществени поръчки по ЗОП, при- 

ложим за всички бенефициенти по Приоритетна 
ос 5 от ОП “Развитие на човешките ресурси”.  

Документът е съобразен с изменението на Закона 
за обществените поръчки, в сила от 26 февруари.  

http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientSer

vlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=19&s1=41&s

2=113&s3=460&ss=1147&selid=1147 

 

АСП публикува нов образец на график 
за възлагане на обществени поръчки 

От дирекция „Програмиране на средствата от ЕС” 

на Министерския съвет уведомяват кметовете на 
общини за провеждане на дистанционни обучение 
по проект на Централното координационно звено за 
укрепване на капацитета на регионалните и местни 

власти за усвояване на средствата от Структурните 
и Кохезионния фонд. 

От 19 март започва нов цикъл на безплатно дистан- 

ционно обучение за представители на регионалните 
и местни власти. Той е организиран в шест модула: 
•  Юридически въпроси; 

•  Финансови въпроси, свързани с СКФ; 

•  Публичност и информация; 
•  Управление на проекти; 

•  Цел 3 на кохезионната политика на ЕС; 

•  Публично-частно партньорство. 

Съдържанието на модулите е актуализирано според 

последните изменения в законодателството.  

Информацията за определените служители се 
изпраща до 14 март на ел. поща 
a.sirakov@government.bg . Тя следва да съдържа 
име на участника, модул на обучение, заемана 
длъжност в администрацията, електронна поща на 
участника. След получаване на данните ще бъде 
осигурена възможност за индивидуална регистра- 
ция на участниците в системата. 

В ЗМДТ е предвиден минимален размер на данъка за една календарна година, който не може да бъде по-

малък от данъка, който би бил дължим при 30 на сто пълна заетост на обекта. Данъкът по чл. 61 с, ал. 4 от 
ЗМДТ е дължим без значение дали лицето ползва обекта или не, т.е. лицето не може да противопостави 

възражение, че не е извършвало дейност през периода или през част от периода или че дейността 

му е сезонна. Тридесетпроцентовият праг не е наказателна санкция, а минимален размер на 
туристическия данък върху предоставяната леглова база. 
В ЗМДТ не са предвидени облекчения за обекти, които са категоризирани или които са прекратили 

категорията си през годината. 
Данъчно задълженото лице подава декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с 
туристически данък за предходната календарна година (не за част от годината), т.е. данъкът се изчислява 
на годишна база, като разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на общинския бюджет 
по местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до 1 март на следващата 
календарна година. Разликата за внасяне се изчислява по формула, посочена в чл. 61с, ал. 5 от ЗМДТ.  

В конкретния случай, хотелът е категоризиран през м.октомври 2011 г., следвало е да се подаде 
декларация пред категоризиращия орган по чл. 52 от Закона за туризма с информация за 50 броя легла в 
обекта и данните от декларацията да бъдат вписани в Националния туристически регистър. Авансово 

внесения данък е 90,00 лв. Следва да се приложи формулата, посочена в чл. 61с, ал. 5 от ЗМДТ, и да се 
установи разликата между 30- процентния праг на туристическия данък и авансово внесения данък. 

Посочените в чл. 61 с, ал. 4 и 5 от ЗМДТ критерии дават възможност за точно пресмятане на минимално 

дължимия данък за цялата година още с определянето на ставките от страна на общинския съвет по реда 
чл. 61с, ал. 1 от ЗМДТ. В този смисъл се дава напълно еднаква стопанска и правна рамка в сферата на 
туристическия бранш. Посочените параметри във формулата по чл. 61с, ал. 5 имат за цел еднакъв подход 

към лицата при диференциране на данъчната тежест. 

 

Възможност за дистанционно обучение на 

местни власти 
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Изтече крайният срок за набиране на проектни 

предложения по Втората покана на Програмата 
за трансгранично сътрудничество по ИПП 

България – Сърбия. Подадени са общо 262 

проектни предложения. 
 

МОСВ призовава общините, чиито проекти са в 
етап на оценка, да започнат разработването на до- 

кументацията за възлагане на обществените поръч- 

ки по проектите си. Съгласно правилата на прогр- 

мата, провеждането на обществени поръчки преди 

сключването на договора е възможно. 

Приоритетно следва да се разработи документация 
за провеждане на обществени поръчки за текущ 

одит и техническа помощ. 

Съгласно последното изменение на Закона за об- 

ществените поръчки, се въвежда нов ред за осъ- 

ществяване на предварителен контрол. От 26 фев- 
руари на предварителен контрол от Агенцията по 

обществени поръчки подлежат всички процедури 

на възложители – териториални органи на изпъл- 

нителната власт, на стойност равни или по-високи 

от: 
•  2 400 000 лв. - за строителство 

•  377 469 лв. - за доставки, услуги и конкурс за 
проект 

В АОП следва да се представят обявлението за 
обществената поръчка, решението за откриване на 
ограничена процедура на основание чл. 76, ал. 3 от 
ЗОП, процедура на договаряне с обявление или 

процедура на състезателен диалог и методиката за 
оценка. Срокът на Агенцията за отговор е 10 дни. 

Измененията целят унифициран подход при 

осъществяването на предварителен контрол, по-

висока ефективност при възлагане на обществе- 
ните поръчки, намаляване на допусканите грешки 

и ограничаване на финансовите корекции. 

Предварителният контрол има консултативен 

характер и отговорността за законосъобразното 

провеждане на процедурите е на възложителя. 
На предварителен контрол от МОСВ ще подлежат 
само поръчки, посочени в договора или указани в 
официална комуникация от договарящия орган.  

Общините следва да изпращат информация за обя- 
ве ните от тях обществени поръчки на ел. адрес 
ope@moew.government.bg за публикуване и на 
страницата на ОПОС.  

Препоръчително е възложителите да публикуват 
цялата документация за провеждане на обществе- 
ната поръчка на интернет страниците си.  

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

om/current/id/319 

На 23 февруари Управляващият орган на програма-
та публикува допълнителни уточнения във връзка с 
прилагане на ПМС 330 от 5 декември 2011 г. – рег- 
ламентиране, планиране и отчитане на възнаграж- 

денията на лицата, наети за изпълнение на проекти: 
http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/ukazaniya-za-

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

monitoring.aspx 

ВАЖНО: Указанията важат за всички сключени 

договори за безвъзмездна финансова помощ с не- 
одобрени от УО на ОПРР екипи за управление на 
проекти, както и за договори за безвъзмездна фи- 

нансова помощ, сключени след влизането в сила на 
ПМС 330. 

НОВО: След първата координационна среща за 
тази година между министър Дончев, представи- 

тели на Управляващите органи на Оперативните 
програми, ДФ „Земеделие” и общините на 30 яну- 

ари, УО на ОПРР прави следното уточнение:  
Разходите за възнаграждения на екипите за управ- 
ление на проекти по ОПРР, извършени преди 5 

декември миналата година, ще се възстановяват по 

реда на ПМС 194. Разходите след тази дата ще се 
възстановяват по реда на ПМС 330.   

 

ОП „Регионално развитие” 

Променени изисквания за кандидатстване 
 

Министерство на регионалното развитие и бла- 
гоустройството уведомява конкретните бенефи- 

циенти, общините Пловдив, Варна, Русе, Стара 
Загора и Плевен, по схема BG161PO001/1.5-

03/2011 ”Подкрепа за интегриран градски тран- 

спорт в петте големи града”, че, съгласно чл. 34 на 
ПМС №121/31.05.2007 г., е нанесена корекция в 
Изискванията за кандидатстване по схемата.  
Коригираните изисквания са публикувани на: 
http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=au

ction&id=3267 

Допълнителни уточнение по 
прилагане на ПМС 330 

   

ОП „Околна среда” 

Промени в предварителния и последващ 
контрол на обществените поръчки 
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1111 София, ул.  „Голаш” № 23 тел./факс (02) 943 44 68; 943 44 65        

                                                                                                                                                   

Община Добрич праща съобщения за дължимия данък за МПС 
За пръв път гражданите ще получат съобщения и за дължимия данък за моторни превозни средства. Изготвени са 
общо 68 876 съобщения за данъчни задължения, над 57 000 са комбинираните съобщения, а над 11 000 са само за 
данък за притежавани автомобили. С оглед защита на личните данни е необходимо гражданите да осигурят достъп до 

пощенските кутии, те да бъдат ясно обозначени и заключени. 
            По агенция Фокус 
              

ПППооощщщааа   НННСССОООРРРБББ  

 

 

На 26 януари напълно изгоря 
куполът на храм „Свето 

преображение Господне” в 
Болград, Одеска област на 
Украина. Храмът е построен 

от изселници от България в 
началото на 19 век и заедно с 
прочутата Болградска гимна- 
зия се смята за символ на 
българщината в Украина. 

 

 

Община Генерал Тошево поде  благородната инициатива за подпомагане 

възстановаването на изгорелия храм  „Преображение Господне” в 

Болград, Украйна. 

Община Генерал Тошево призовава колегите си от другите общини да се 

присъединят към инициативата. 

Публикуваме писмото-призив  на общината. 


