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Допълнителните средства за общински инфраструктурни проекти
са гарантирани в бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството,
увери на среща с ръководството на
НСОРБ министър Иван Шишков.
До вторник ще бъдат прецизирани
подадените от общините проекти
за ремонт и възстановяване на пътища и ВиК. В рамките на договорените 418 млн. лв. ще бъдат допуснати и проекти за ремонт на улици,
се разбраха двете страни. Съгласуваният между НСОРБ и МРРБ пакет от критерии за оценка на проектите и механизъм за финансиране министър Шишков ще внесе в
МС с искане за промяна на приетото на 1 август Решение.
В най-кратки срокове общините
трябва да потвърдят заявените за
финансиране обекти, като представят валидно разрешение за строеж.
За да бъдат финансирани проектите
за ремонт на улици, преди сключване на споразумение с МРРБ, следва
да бъдат предоставени документи,
доказващи, че подземната инфраструктура под тях е ремонтирана и
има приложена улична регулация.
Предложенията на НСОРБ, които
бяха възприети от ръководството на
МРРБ, включват определяне на
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максимален размер на средствата,
които може да получи една община,
като горната граница варира според
броя на жителите.
Сдружението счита за разумно в
рамките на настоящата година да
бъдат финансирани до 50% от общата стойност на заявените проекти, за
да може средствата да бъдат разпределени между повече общини и да
бъдат рационално използвани в оставащите месеци. Сред изискванията за финансиране няма да бъде наличието на избран изпълнител, тъй
като това би породило съмнения, че
средствата се отпускат заради конкретни фирми, а не в съответствие с
преценката на общините, подчерта
министърът.
МРРБ подходи с разбиране към апела на кметовете на големите градове
за финансиране да бъдат допуснати
и проекти за обновяване на улична
мрежа, тъй като тяхното състояние

Брой 31/12 август 2022 година

продължава да бъде сериозно предизвикателство пред гражданите и
местната власт. Тази нова възможност, която бе договорена на срещата между ръководствата на МРРБ и
НСОРБ, ще позволи и на общинитеградове също да получат допълнителни средства за инфраструктура.
МРРБ с готовност ще приеме механизъм и критерии, около които е
консолидирана позицията на кметовете, подчерта министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той, заедно със
своите заместници Захари Христов
и Поля Занева-Димитрова и експерти от ведомството, приеха част от
ръководството на НСОРБ: председателя на УС и кмет на Велико
Търново Даниел Панов, заместник
-председателя на УС и кмет на
Троян Донка Михайлова, членовете на УС Димитър Николов – кмет
Продължава на стр. 2

Общински финансисти и данъчни
експерти с конкретни предложения за
промени в нормативната уредба
На 9 и 10 август община Габрово бе
домакин на второто за годината заседание на Постоянната комисия по
местни финанси, бюджет и общинска собственост към НСОРБ
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Продължение от стр. 1

Като нов етап от преговорите с
МРРБ определи срещата кметът на
Белица Радослав Ревански в интервю за БНР.
„До вторник ще изготвим списъка и
ще настояваме парите да бъдат преведени по сметките на общините, за
да сме сигурни, че тези средства
няма да отидат другаде“, каза той.
Цялото интервю може да чуете
ТУК.
на Бургас, Радослав Ревански –
кмет на Белица, и изпълнителния
директор на Сдружението Силвия
Георгиева.
Председателят на УС на НСОРБ
Даниел Панов увери министър
Шишков, че той и неговите колеги
ще положат оптимални усилия допълнителните дейности, за които
дава възможност финансирането от
МРРБ, да бъдат договорени прозрачно и във възможно най-кратки
срокове, за да се гарантира ефективното използване на средствата.
Министър Иван Шишков очаква до
10 дни да бъде утвърдена и методи-

ката за индексация на договорите в
строителството. Тъй като проектът
е бил разработен преди влизане в
сила на промените в ЗОП, е необходимо всички елементи на методиката да бъдат отново прецизирани от
експерти.
НСОРБ ще изпрати писмо до всички общини и разчита на експедитивността им за представяне на
коректна информация за проектната им готовност, което ще даде
възможност в кратки срокове да
започне и подписването на споразуменията за допълнителното финансиране с МРРБ.

Председателят на УС на НСОРБ Даниел Панов подари на министър Шишков
книгата „Ако кметовете управляваха
света“ и химикалка, с която му пожела
да подпише договорите с общините

Първа работна среща в Министерство на финансите
На 12 август изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева
и представители на екипа на сдружението се срещнаха с министър
Росица Велкова-Желева и нейния екип. Те обсъдиха:
 Изпълнението на бюджета за тази и подготовката на базовия бюджет за следващата година;
 Предложения за промени в законодателството;
 Ресурсно и финансово осигуряване на парламентарните избори;
 Промяна на определения срок за подаване на предложения за трансформация на средства от целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за текущи ремонти .
Очаквайте в понеделник на страницата на НСОРБ подробна информация от срещата.

Работна среща с ръководството на Агенцията за обществени поръчки
На 12 август бе проведена и среща в Агенцията за обществени поръчки. Представителите на НСОРБ обсъдиха с изпълнителния директор на АОП Георги Николов и неговия екип необходимостта от
бъдеща подкрепа при възлагане на обществени поръчки от общините при изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост и
допълнителните средства за общински инфраструктурни проекти.
Други акценти в дискусията бяха потенциалните предимства на
централизирано възлагане на обществени поръчки и ползването на
електронен каталог, както и необходимостта от намаляване дела на
обществените поръчки, възложени без състезателна процедура (договаряне без обявление) и на база една оферта.
От средата на май АОП започна публикуване в Портала за обществени поръчки на информация, структурираща
основни и/или специфични грешки, по отношение на които е необходимо да се обърне специално внимание на възложителите. Тези публикации може да бъдат видени ТУК. Очаквайте в понеделник на страницата на НСОРБ подробна информация от срещата.
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Общински финансисти и данъчни експерти с конкретни
предложения за промени в нормативната уредба
На 9 и 10 август община Габрово бе
домакин на второто за годината
заседание на Постоянната комисия
по местни финанси, бюджет и общинска собственост към НСОРБ.
Целта му бе да се разгледат конкретни предложения за законови и
други промени в областите местни
финанси и децентрализация, местни
данъци и такси, субсидиране и компенсиране на обществения превоз
на пътници съгласно решение на
УС на НСОРБ от 19 юли.
„Не знам дали е дошъл моментът на
точката на пречупване, за съжаление, живеем в период на интересни
кризи, но може би точно в тях се
крие възможността за вземането на
революционни решения, които веднъж завинаги ще променят модела,
по който се осъществява финансирането на българските общини“,
каза при откриването кметът на
Габрово Таня Христова.
В заседанието на комисията се
включиха общо 29 кметове, председатели на общински съвети, финансисти и данъчни експерти от 18 общини, които оживено дискутираха
предизвикателствата при изпълнение на общинските бюджети през
2022 г., приоритетните предложения за нормативни промени, които
да влязат в пакета данъчни закони
по бюджетната процедура за 2023 г.
и по други актуални теми.
Мариян Маринов, зам.-председател
на комисията и директор на дирек-

ция в община Велико Търново, акцентира върху някои открити въпроси при приложението на ПМС
229/29.07.2022 г. за одобряване на
допълнителни трансфери по бюджетите на общините и останалите
актове, публикувани в ДВ, бр. 62 от
5.08.2022 г. Коментирано бе допълнителното финансиране от бюджета
на МРРБ за общински инвестиционни проекти, анонсирано с четири
списъка – на министерствата на регионалното развитие и благоустройството и на финансите. Господин Маринов обърна внимание на
срочните важни задачи пред общинските финансисти:
Инвентаризиране на сключените
договори за строителство, с оглед
готовността за прилагане на последните промени в Закона за обществени поръчки – нов чл. 117а за актуализиране на цената им и разширяване на възможностите за извършване
на компенсирани промени с цел
усвояване на целевата субсидия за
капиталови разходи.

Преглед на всички преходни оста-

тъци и разходването им в контекста
на последните изменения в ПМС
№31 за изпълнението на държавния
бюджет за 2022 г., вкл. за освобождаване на ресурс за други дейности.
Общинските финансистите следва
да обърнат специално внимание на
разпоредбите на чл. 29, чл. 42, чл. 43
и чл. 46 и определените в тях срокове и условия за възстановяване на
неусвоените остатъци от трансфери
от предходни години.
Комисията обсъди и направленията
за актуализиране на внесените от
НСОРБ предложения по пролетната
прогноза за Бюджет 2023, както и
намалените заявки на общините за
организационно техническата подготовка на предстоящите избори,
одобрени с ПМС №241/4.08.2022 г.
за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
Четете на страницата на НСОРБ.

Изграждат се чешмите, финансирани в националния конкурс „30 години DEVIN
– Доверие във всяка капка“, подкрепен от НСОРБ
С питка, мед и менче с вода започнаха дейностите по реновиране на чешмата
„Бежана“ край с. Островче. Проектът е на община Разград и е един от избраните за финансиране по инициативата Националния конкурс „30 години
DEVIN – Доверие във всяка капка“, проведен в партньорство с НСОРБ.
Проектът бе подготвен по предложение на Инициативен комитет от Островче, който потърси съдействие от общината преди няколко месеца.
По проекта на DEVIN са отпуснати средства за рехабилитиране на каменните
корита, за пренареждане и подмяна на каменните блокове на чешмата. Ангажимент на община Разград е подмяна на водопровода, на частично пропаднала и пропукана 200-метрова водопроводната тръба от каптажа до чешмата.
Принос към инициативата за превръщането на чешмата в атрактивен туристически обект е и безвъзмездният труд на местните жители за облагородяване
на района. Те се надяват догодина, когато се честват 110 години от изграждането на чешмата, местността да може да посрещне гостите на общоселския
празник.
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ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2 ОКТОМВРИ 2022 г.
Решения на Централната избирателна комисия

ЦИК публикува следните решения:
Решение №1218-НС/10.08.2022 за

условията и реда за изработването,
доставката и съхранението на изборните книжа и материали при
произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври.
Решение №1219-НС/10.08.2022 относно: реквизити и начин на защита
на печатите на районните, секцион-

ните и подвижните секционни избирателни комисии в изборите за народни представители.
Решение №1220-НС/10.08.2022 за
определяне на образец на печатите
на комисиите по чл. 287, ал. 7 от
Изборния кодекс в изборите за народни представители на 2 октомври.
Решение №1228-НС/10.08.2022 за
единната номерация и начина на
защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за
народни представители.
Решенията може да видите тук:
https://www.cik.bg/bg/decisions.
Решение №1217-НС/09.08.2022 за
определяне на вида, цвета и размера
на чувалите (торбите), в които се
поставят за съхранение изборните

книжа и материали и вида и размера на кутиите за поставяне на отрязъците с номерата на бюлетините
при гласуването на 2 октомври:
https://www.cik.bg/bg/
decisions/1217/2022-08-09
Решение №1233-НС/11.08.2022 г.
за определяне условията и реда за
образуване на избирателни секции
в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани
институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни
списъци:
https://
www.cik.bg/bg/decisions/1233/202208-11.

Заповед на Министерство на здравеопазването
за временни противоепидемични мерки
Министърът на
здравеопазването
издаде Заповед
РД-01-384/09.08.2
022 г., с която
въвежда временни противоепидемични мерки на
територията на
България от 11 до 18 август 2022 г.
Заповедта цели уеднаквяване на
противоепидемичните мерки в
страната, с оглед разпространение
на COVID-19 към момента.
От 11 август защитна маска за лице
ще трябва да бъде носена само в
лечебни заведения, аптеки, оптики,
специализирани институции за пре-

доставяне на социални услуги и в
социални услуги от резидентен тип
за деца и възрастни. Маски ще се
изискват и при използването на
градския транспорт и престоя на
съответните спирки/станции, които
се намират на закрито. Изключение
от изискването се допуска за деца
до 6-годишна възраст.
В заповедта е посочено още, че работодателите и органите по назначаване организират провеждането
на противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. редовно
проветряване и дезинфекция; недопускане на лица с прояви на остри
респираторни болести до работните
помещения и инструктаж за пра-

вилна хигиена. При възможност
работата може да бъде организирана и в дистанционна форма или при
променливо работно време.
В детските ясли и детските градини
трябва да се провежда засилен сутрешен филтър за недопускане на
деца с клинични симптоми на
COVID-19 и други заразни болести.
Ежедневен филтър е задължителен
и в специализираните институции
за предоставяне на социални услуги
и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за недопускането на потребители и персонал със симптоми на COVID-19.
С пълния текст на заповедта може
да се запознаете тук.

Министърът на околната среда и водите разговаря с кметове
за спешна рекултивация на общински депа
Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова се срещна с кметове и представители на общини, в
които не са спазени задължения по изпълнението на дейностите за рекултивация на стари депа. За общо 8 общини
– Бяла, Перник, Велинград, Дупница, Пирдоп, Бобошево, Кочериново и Кърджали, е необходимо да се предприемат спешни действия за изпълнение на проектите за техническа рекултивация на депа за битови отпадъци.
Преди година ЕК предупреди, че предстои страната ни да бъде изправена пред Съда на ЕС за заплащане на значителни по размер финансови санкции заради нерекултивирани 43 депа за неопасни отпадъци. Към момента остават
8 такива депа, за които България трябва да положи максимални усилия по рекултивацията им, така че да бъде намален размерът на санкциите, се казва в съобщението на МОСВ.
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НСОРБ, в партньорство с Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, инициира
национална общинска кампания
“Безопасни улици.
Пътната безопасност е свързана с
превантивни дейности и организацията на движението, контрол от
органите на пътна полиция, от
поведението на щофьори и пешеходци, от състоянието на пътната
инфраструктура.
Значима е отговорността на общините като собственици и стопани
на уличната мрежа в населените
места, като власт с най-голяма
чувствителност към очакванията
на гражданите.

Национална общинска кампания “Безопасни улици“
Основни препоръчителни дейности
Подобряване безопасността на пътната инфраструктура
Преглед и оценка на пешеходните пътеки в населените места, последвано от мерки за подобряване на състоянието им.
Това включва възстановяване на износена маркировка, подобряване на съответната пътна сигнализация, изграждане на повдигнати пътеки, осветеност при наличие на повишена опасност в нощните часове и др.
(За улеснение на общините по отношение на пешеходните пътеки, експертите от Държавната агенция
„Безопасност на движението по пътищата“ са обобщили и систематизирали всички нормативни изисквания към тях в един документ.)
Специално внимание към мерки за обезопасяване на улиците край учебни заведения, детски градини и ясли
– пътна сигнализация, маркировка, ограничителни системи, места за паркиране;
Оценка и подобряване на системите за пътната безопасност на места с повишен поток от пешеходци
(центрове за услуги на гражданите, търговски центрове, лечебни заведения, по-натоварени спирки на градския транспорт и др.);
Идентифициране, съвместно с органите на пътна полиция, на участъци с концентрация на ПТП и прилагане
на необходими мерки за обезопасяване.
Образователни и информационни дейности
Огласяване на кампанията и планираните мерки чрез сайта на общината и местни информационни канали;
Планиране на образователни модули и прояви в началото на учебната година за деца и ученици – съвместно
с РУО, директори на училища и детски градини, териториални отдели на ДАЗД;
От общината, която реши да се включи в Националната общинска кампания „Безопасни улици“, очакваме да
подаде информация в НСОРБ за планираните дейности. Всички инициативи ще бъдат разгласени чрез информационните канали на НСОРБ. При планиране на по-значими публични прояви, очакваме предварителна
информация от общините, за да може PR екипът на НСОРБ да насочи национални медии за отразяването им.
Информацията може да изпращате на мейла на НСОРБ namrb@namrb.org .
Убедени сме, че такава инициатива може да допринесе в значителна степен за безопасността на гражданите в населените места.
Надяваме се на Вашата активност.
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До 30 август очакваме от общините номинации
за Годишните награди на НСОРБ 2022
Ежегодните награди на НСОРБ са
израз на признателност за общините, кметовете и председателите
на общинските съвети, общинските експерти, които активно участват в дейността на Сдружението, и
допринасят за развитието на местното самоуправление в България.
Наградите на НСОРБ са и жест на
специално внимание към партньорите от бизнеса, неправителствения сектор и медиите, с принос за
по-доброто качество на живот в
българските общини и утвърждаване авторитета на местната власт
в България.
Кампанията за набиране на номинации за Наградите на НСОРБ
2022 започна в края на март т.г.
Крайният срок за подаване на
кандидатури е 30 август.
Видове отличия, съгласно Статута
на наградите на НСОРБ:
1.„Принос за развитие на местното самоуправление“ – за община;
2.„Принос за развитие на местното самоуправление“ – за общински служител, кмет, председател на ОС или съветник;
3.„Партньор на общините” – за
НПО и фирми;
4.„Общински инвеститор” - за
компании със значими инвестиции;
5.„Глас на общините” – за медии, които коректно и задълбочено отразяват постиженията и
проблемите на общините.
Можете да направите номинации по категории:

„Принос за развитие на мест-

ното самоуправление“ за общи-

на и личност
За да участва Вашата община /
представител на Вашата община в
номинациите за двете категории,
ще очакваме да ни изпратите попълнен „Формуляр за описание
на добри практики“, в който са
описани критериите за номинации
(можете да изтеглите подолу). Очакваме да ни изпратите
формуляра
на
email: y.koleva@namrb.org до 15
август.




„Партньор на общините“

“Общински инвеститор”
Очакваме Вашите номинации за
партньор и инвеститор, чрез попълване на електронния формуляр на адрес: https://forms.gle/
zy6ibuGJFQGYR9rC9
Повече информация за критериите
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и начините на подаване на номинации за всички категории можете да
видите в специалния раздел на сайта: https://www.namrb.org/bg/zanas/nagradi-na-nsorb
Сигурни сме, че иновативните
практики на Вашата община и
добрите дела на партньорите
заслужават признание и популяризиране.
Очакваме номинациите до 15
август.
По традиция, Годишните награди на НСОРБ ще бъдат връчени
на официална церемония в рамките на предстоящата от 2 до 4
октомври 2022 г. Годишна среща
на местните власти в к.к. Албена.
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Предложения за участие в ОБЩИНСКО ЕКСПО 2022
В рамките на Годишната среща на местните власти, която
ще се проведе в к.к. „Албена“ от 23 до 25 октомври, търговското дружество на Сдружението „НСОРБ-Актив“
ЕООД организира изложение „ОБЩИНСКО ЕКСПО“, в
което се включват представители на бизнеса и неправителствения сектор, предлагащи стоки и услуги за общините, както и общини, които представят възможностите за
инвестиции, успешно реализирани или предстоящи проекти.
Двете събития предоставят на бизнеса и неправителствения сектор широка палитра от възможности за осъществяване на директна среща с българските общини, за установяване на нови контакти и затвърждаване на съществуващи партньорства, за представяне по индивидуален начин на продукти и услуги, рекламно присъствие и презентиране на съвместни инициативи и работа с конкретни общини.
Поканата за участие може да видите на страницата на НСОРБ.

Продължава регистрацията за присъствените обучения през септември, октомври и ноември

Продължава регистрацията за безплатните присъствени обучения през
месеците септември, октомври и
ноември, които НСОРБ организира в рамките на проект „Повишаване
знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, който
се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“.
Общинските служители могат да
се включат в планираните семинари чрез заявка на: https://
forms.gle/tY4D6QjsZdhT1zwm7
С темите, графика и програмите на
обученията може да се запознаете
на страницата на НСОРБ.
Предлаганите обучения са с преоб-

ладаващо практическа насоченост и
са предназначени
за зам.-кметове, общински експерти и служители.
Допустимо е участието и на служители от администрацията на
кметствата, на общински предприятия, инспекторати и други
вътрешни звена на общинската
администрация.
Участниците получават сертификат
след успешно преминато обучение.
Всички разходи за участие се поемат от НСОРБ, с изключение на
пътните разходи на участниците,
както и на разходите за шофьорите.
Няма ограничения за броя общински експерти от една община.
В обученията не могат да участ-

ват служители, преминали присъствени или дистанционни семинари по същата тема.
Изискванията на проекта не позволяват участие и на изборни лица в обучителните семинари.
Максималният брой участници в
обучение е 25. Записването става по
реда на постъпване на заявките.
При надхвърляне на максималния
брой участници, се предлагат други
възможни дати и места за обучения
по същата тема.
За информация и съдействие:
Мария Иванова: 0889 621 804
m.ivanova@namrb.org
Маруся Цветкова: 0882 896 145
m.tsvetkova@namrb.org
Виктор Георгиев: 0882 390 928,
v.georgiev@namrb.org

Магистърска програма „Борба с корупцията и конфликта на интереси –
юридически и икономически аспекти“ във Висше училище по мениджмънт
Целта на магистърска
програма
„Борба с корупцията и конфликта на
интереси“ е да предостави професионални знания, умения и компетенции
в областта на правната регламентация и практиката на борбата с корупцията и конфликта на интереси в
България. Програмата е уникално
съчетание от 6 юридически и 3 икономически дисциплини, с акцент
върху различните аспекти на борбата
с корупцията, конфликта на интереси, изпирането на пари, корупцион-

ните практики и счетоводните аспекти на борбата с корупцията, медиите
и корупцията и управлението на маркетинга и имиджа на публичните
институции в България.
Тази магистърска програма има интердисциплинарен характер и дава
знания и умения, свързани с приложението на:
Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество,
Наказателния кодекс,
Наказателно-процесуалния кодекс,
NAMRB.1996

Административнопроцесуалния

кодекс,
Закона за мерките срещу изпирането на пари и други нормативни актове и свързаните с тях счетоводни аспекти на борбата с корупцията.
Програмата е изцяло с практическа
насоченост и включва казуси, съдебна и административна практика и
практически упражнения.
Екипът се състои от преподавателипрактици с голям опит по различните
дисциплини.
За повече информация вижте ТУК.
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Участвайте в IV Национален конкурс „Нестле за Живей Активно! 2022“

Вашата община може да е следващият победител в конкурса, след
досегашните призьори, които реализираха своите добри идеи –
Девня, Велики Преслав и Белоградчик.
Стартира Националният конкурс
на „Нестле България“ за спонсорство на общински проект – „Нестле
за Живей Активно! 2022“, в който
НСОРБ е партньор за четвърта
поредна година.
Инициативата има за цел да мотивира българските граждани и гости на страната ни да бъдат поактивни и да се хранят побалансирано в ежедневието си.
Тази година конкурсът ще се проведе в рамките на Европейската
седмица на мобилността и Европейската седмица на спорта под
мотото „Нестле за Живей Активно! Активни Ден и Нощ!“.
Наградният фонд, както и в предходните издания на инициативата,
е 20 000 лв. за общинатапобедител за реализиране на проект, свързан с активния начин на
живот. Предвиждат се и 3 награди
за подгласниците, достигнали финалния тур – дарение на продукти
от Нестле, които да се използват
за социална кауза в съответната
община.
Поканени за участие в конкурса

са всички български общини,
които организират събитие в периода 19 – 30 септември 2022 г., насочено към за стимулиране активния начин на живот и балансираното хранене. Всяка община може
да избере разнообразни дейности
като пешеходни маршрути, събития с танци, спортни празници,
вечерни спортни активности и др.
За да се включите в инициативата
е необходимо:
да изпратите до 31 август вкл. на
имейл: lechova@otdoconsult.com, с
копие
до
НСОРБ:
m.yarovaya@namrb.org, сканирано
копие на попълнената и подписаната форма „Заявка за участие“.
До 10 септември очакваме да изпратите и информация за планираните активности на посочените
електронни пощи.
в периода 19 – 30 септември да
проведете събитие или поредица
от събития на територията на общината, насочени към стимулиране активния начин на живот и балансираното хранене.
не по-късно от 15 ноември е необходимо да изпратите попълнена
Техническа карта (по образец), в
която да представите проведеното
събитие и да дадете информация
за проекта, за който общината би
искала да получи финансиране, в
NAMRB.1996

случай че бъде избрана.
Проектът трябва да е свързан с
подкрепа за активен начин на живот и/или изграждане на навици за
балансирано хранене на населението в общината.
Пример за такива проекти могат
да бъдат, но без да се изчерпват
до: спортни площадки, оборудване
на спортни зали, спортни съоръжения и др.
Класираните общини ще бъдат
обявени на сайта на НСОРБ:
www.namrb.org , както и на сайта
на „Нестле България“: https://
www.nestle.bg/bg в периода декември 2022 г. – януари 2023 г.
Проведените събития и кандидатстващите проекти ще бъдат оценени
от 5-членно жури, което включва
представители на Министерството
на младежта и спорта, Нестле България АД, НСОРБ и известни лица
- посланици на инициативата.
Класираните на първите 4 места
общини ще имат възможност да
представят проектите си пред жури, за излъчване на един победител
и трима подгласници.
Датата и мястото на финала ще
бъдат уточнени и обявени допълнително, в началото на 2023 г.
Пълната информация за участие
може да намерите ТУК.
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ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА – ВИЗИЯ ЗА

Местните власти участваха
в дискусията
DIR.BG за процесите на зелена
БЪДЕЩЕТО
НАнаЕВРОПА
трансформация, устойчиво развитие и декарбонизация
Община Разград ще създава водородна индустриална зона
Община Разград обяви обществена
поръчка по най-новия си европейски проект за разработване на инвестиционна концепция за изграждане
на Водородна индустриална зона,
съобщиха от общинската администрация.
Идейният проект за изграждането
на зоната беше представен през
ноември 2021 г. пред Европейския
водороден алианс и получи висока
оценка. Впоследствие oбщина Разград кандидатства пред Европейски
механизъм за градско управление
(European City Facility, EUCF) за
изработване на икономически анализ и пътна карта. Проектът за изработване на инвестиционната концепция е на стойност 60 хил. евро.
Той е финансиран по инициативата
EUCF, споразумението е грантово,
без съфинансиране от страна на
oбщина Разград. Общински мениджър на проекта е заместниккметът Мирослав Грънчаров.
След приключване на обществената
поръчка община Разград ще получи
документ, с който ще може да започне търсене на инвестиции и да кандидатства през Европейската комисия за реализация на дейности от
Програмата за енергийна ефективност на община Разград до 2030 г.

нужди на индустрията, общината,
вкл. сградите общинска собственост.
Очакваните икономии на енергия
са три хил. гигаватчаса на година, а
очакваното производство на енергия от възобновяеми източници 33 хил. гигаватчаса на година.
Предвижда се още изграждане на
зарядна станция за водород до пътя
Разград – Попово.
След изработването на инвестиционната концепция възможностите
за привличане на европейски инвеститори в зелени съоръжения ще
се увеличат значително. Нови възможности ще се разкрият и пред
местния бизнес, посочват от общината.
Срокът за изготвяне на инвестиционната концепция е не по-дълъг от
120 календарни дни, считано от
получаване на възлагателното писмо от възложителя.
Това не е първата инициатива, която община Разград реализира по
отношение на заместване на електроенергията от мрежата с електричество от възобновяеми източници.
Разград е сред първите български

общини, които внедриха водородно
гориво за отопление на административна сграда. От началото на годината в сградата на общинската
администрация е внедрена система
за комбинирано отопление – с метан и с водородно-кислородна
смес, която се произвежда чрез импулсна електролиза на вода. Зеленото отопление се реализира чрез
системата GI5000, произведена и
инсталирана от високотехнологичната българска фирма „Грийн Иновейшън“ ООД.
Системата разгражда водата на съставните й части – водород и кислород, по метода на импулсната електролиза, като полученото високоенергийно гориво се добавя към горивния процес. За час системата
консумира 4,5kWh електричество и
4 литра вода. Освен, че има екологичен ефект, въвеждането й води и
до намаляване на разходите за
отопление: разходът за метан намалява с 30%. При настоящите цени
на природния газ възвращаемостта
на инвестицията е за един и половина отоплителни сезона. Системата е напълно автоматизирана, при
спиране на водата или тока се изключва автоматично.

Ориентировъчно стойността на основните инициативи е 34,5 млн.
евро. Сред тях са: изграждане и
въвеждане в експлоатация 25MW
соларен парк за общински нужди;
изграждане и пускане в експлоатация на 10MW електролизер за производство на водород, използващ
електроенергия от соларния парк за
производство на чист водород
(714t/a) по дефиниция от Водородната стратегия на Европейския съюз; проучване и обновяване на съществуващи тръбопроводи с цел
инжектиране на водород за частично заместване на газта за индустриалната зона, водородът може да се От началото на годината сградата на общинска администрация се отоплява
комбинирано – с метан и с водородно-кислородна смес, която се произвежда
доставя и компресиран за други чрез импулсна електролиза на вода.
NAMRB.1996
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Брюксел се разделя с колите
Като част от по-широк план за намаляване на трафика, центърът на града
измества автомобилите, за да „направи място за хората“
Задръстените от автомобили улици в центъра на Брюксел са на път
да станат малко по-малко натоварени. На 16 август влиза в сила
нов план за мобилност в т.нар.
петоъгълник на града с цел намаляване на транспортните емисии,
намаляване на трафика и подобряване на качеството на живот на
жителите.
„Оставяме зад гърба си Брюксел
от 60-те и 70-те години на миналия век, когато всичко беше създадено за автомобили и се насочваме в напълно различна посока, в
която градът е за хората“, каза
Барт Донд, градски съветник по
мобилността.
Планът, който се вписва в поголемия план на регион Брюксел
за намаляване на автомобилния
трафик с 24% до 2030 г., е предназначен да попречи на колите да
пресичат центъра на града, като
вместо това ги отклонява към околовръстния път. Някои от основните пътни артерии ще станат еднопосочни, други ще бъдат само
за обществен транспорт и превозни средства с приоритет като линейки. На няколко улици ще се
забранят напълно автомобилите и
ще станат пешеходни.
По информация от администрацията на регион Брюксел, само 20%
до 25% от хората, които живеят
или работят там, използват автомобили. По-голямата част от трафика идва от хора, които шофират
през града до други места.
Амбициозният план за мобилност
на регион Брюксел е резултат от
„Зелената вълна“ на местните избори през 2018 г., която доведе до
спечелване на 11 от 19-те общини
в региона от страна на представители на Зелените и ключови постове в сферата на мобилността.
Скарбек, втората по големина община в регион Брюксел, през януари стана първата, която представи плана си за намаляване на трафика и пренасочване на автомобилите далеч от улиците на живущите. Община Андерлехт разкри по-

добна схема малко след това, а
нейният квартал Кюрегхем дебютира с плана си за намаляване на
задръстванията миналия месец.
При изпълнение на плана, найголямото препятствие е преодоляването на съпротивата на собствениците на малки магазини.
Провежда се активна комуникационна кампания за представяне на
ползите и евентуално преосмисляне на някои решения, в отговор на
техните притеснения.
В преговорите се ползват резултатите и факти от прилагането на
сходни мерки в Гент и Льовен,
където успешно е намален трафикът, без да се навреди на бизнеса.
Сред основните доводи са и че

пешеходните улици в Брюксел са
доказано най-посещавани зони и
това е положително за бизнеса.
След като трафикът бъде овладян,
Брюксел планира да се справи със
своя донякъде странен проблем с
паркирането: въпреки че в централния петоъгълник живеят само
55 000 жители, той има около 75
000 места за паркиране, 10 000 от
които са по улиците.
Планира се при преустройството
на движението да се намалят и
драстично броят на местата за автомобили по улици, да се възстановят пространствата за хората и
да се създадат нови зелени площи.
Материалът е подготвен по статия
на www.politico.eu

ИнноЕър с предизвикателство за активните
Софиянци и гости на столицата могат да
ползват приложението SofiaCoin. Ако изберат да повървят пеша, да се придвижат с
колело или тротинетка, вместо да ползват
кола или автобус, приложението може да
им донесе награди.
А колкото повече вървят, толкова по-голям шанс имат да спечелят найновата награда на приложението – концерт на Андре Рийо, който ще се
проведе на 29 ноември в зала „Арена Армеец“.
Най-често използваните пешеходни и вело маршрути стават приоритетни в инвестиционната програма на Столична община.
iOs - https://apps.apple.com/bg/app/sofia-coin/id1596639441
Android - https://play.google.com/store/apps/details...
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Мария
Витанова-Вълканова,
кмета на Перущица, пред в-к
„Строител“
В интервю за в-к
„Строител“ кметът на община
Перущица Мария
ВитановаВълканова представя основните
приоритети
за
публични инвестиции в следващите
месеци и заяви, че се търси баланс
между икономическите, екологичните и културните аспекти в развитието на Разград. Сред най-важните
проекти за общината е изграждането на пречиствателна станция за
отпадни води – проект, за чието
реализиране имат заслуга и двамата
й предшественици на кметския пост
– Никола Янкулов и Ради Минчев.
Впечатляващ жест за техните усилия и принос бе съвместното участие на тримата управници на общината в символичното стартиране на
проекта, започнал още през 2007 г.
Прочетете цялото интервю ТУК.

Иван Алексиев, кмет на Поморие, пред „Черноморски фар“
В общирно интервю
пред
„Черноморски
фар“ кметът на
Поморие споделя възмущението на гражданите и своите колеги от редица региони на страната във връзка с рязкото увеличаване на цената на водата.
„Като кмет на силно засегнатата
от безобразията на ВиК-Бургас
община, твърдо заявявам, че тряб-

Кърджали, преминавайки през
Перперикон
и
Татул, да дойдат
и в Крумовград.
При нас приоритет е средновековната крепост, тя е
сравнително запазена, чакаме археолозите да стартират работата си в
края на септември, да проучат крепостната стена", каза кметът на
Крумовград по време на дискусията
от кампанията на „Стандарт“
„Бранд „Родопи” – новата визитна
Димитър Германов, кмет на картичка на Кърджали и региона”,
която се проведе в столицата на
Приморско, пред Радио Бургас
Според кмета, Родопите – Кърджали.
един от големи- Чуйте интервюто ТУК.
те
проблеми,
които биха мог- Хасан Азис, кмет на Кърджали и
ли да се отразят зам.-председател на УС на НСОРБ
пред
негативно
на
„Стандарт“
летния сезона
„Когато говорим
не само в Приза бранда Кърморско, но и
джали - има разтози по цялото Българско Чернолични определеморие, идва от различни недоброния - столицата
желатели, които използват силата
на дезинформацията и антирекла- на Източните Родопи, перлата на
мата, за да очернят курортните Родопите. Но Кърджали е и столицата на толерантността. И, разбира
градчета.
„Факт е, че голяма част от инфор- се, приказната земя на Орфей. Тук
мациите, които се изнасят в тази има прекрасни гледки - високи планегативна посока, са недостоверни. нини, скали, прерязани от сребърИма отрицателни явления, да, но ната лента на река Арда. Истински
такива има навсякъде, във всички оазис на дивата природа. Източнодържави и това, че някой се опитва родопският регион е едно от чудеда очерня тези места, никак не е сата на България. Светът тепърва
добре“, казва кметът Димитър Гер- ще го преоткрива“, каза кметът на
Кърджали на дискусията на
манов.
„Стандарт” „Бранд „Родопи” – ноЧуйте интервюто ТУК.
вата визитна картичка на Кърджали
и региона”, която се проведе в Кърджали.
Себихан Мехмед, кмет на КруЧуйте интервюто ТУК.
мовград, пред „Стандарт“
ва да се преразгледа структурата,
функционалността и дейността на
ВиК дружеството. Считам че след
съответните промени в Закона за
водите, ВиК дружествата трябва да
бъдат преструктурирани в общински такива, за да имаме възможност
като местна власт да решим проблемите във ВиК сектора по населените места“ – заявява пред изданието Иван Алексиев.
Четете интервюто ТУК.

"Надявам се туристите, тръгвайки от

БНР представя „Приложението „Йотова“ –
в помощ на възрастните хора в село Табачка“
В русенското село Табачка, чудно село в каньона на Черни Лом, където
„приложението“ в услуга на възрастните хора се казва... Пепа Йотова и им е
кмет. Така започва репортажът на Ася Пенчева в предаването „12+3“.
Кметът Пепа Йотова разкарва стоките с личния си автомобил. В чанти в
багажника са разпределени покупките с бележки – касова за разходите и
друга с името на получателя. Десетина възрастни хора чакат да им позвъни
на вратата.
Някога в селото е имало два магазина и кръчма, но сега са останали само
самотни старци, които умеят да се радват на дните си. Заради децата, заради
парите, заради работата в много български села от години работят приложения за доставки. Само имената им са
различни и нямат конкуренция, казва репортерът.
Чуйте репортажа ТУК.
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Одобрена е Програмата за образование 2021-2027

На 8 август Европейската комисия
одобри Програма „Образование“
2021-2027 https://www.eufunds.bg/
bg/opseig/node/10664
Бюджетът на програмата е 1.89
млрд. лв. и е за осигуряването на
качествено и приобщаващо образование за всички, насочено проактивно към променящите се тенденции на пазара на труда, с оглед
повишаване качеството на уменията и формиране на високо образование, иновативни и активни
личности, способни да се реализират успешно като професионалисти и граждани и така да допринасят за личното си благоденствие и
развитие на обществото.
Програмата е един от основните
инструменти за подкрепа на реформите в образователната система и ще играе решаваща роля за
преодоляване на последиците за
образованието от COVID - 19.
Чрез планираните интервенции ще
бъдат подкрепени над 760 хил.

деца и ученици от образователната ванието с пазара на труда“: Ще се
система. Дейности са предвидени в инвестира в модернизиране на
системите за професионалното
следните направления:
образование и обучение и висшеПриоритет 1 „Приобщаващо обрато образование, с акцент върху
зование и образователна интегразасилване на връзките между тях,
ция“: Дейностите, програмирани за
с науката и с динамичните нужди
насърчаване на равния достъп на
на пазара на труда. Предвидената
всички деца и ученици до качестподкрепа ще даде възможност на
вено и приобщаващо образование,
около 14 хил. ученици и студенти
ще се съсредоточат върху уязвимида навлязат активно на пазара на
те групи, за да намалят процента
труда.
на отпадане от образователната
система. В дейности по Програма- Очаква се около 380 професионалта ще бъдат включени около 300 ни училища да се включат в мохил. деца, ученици и родители от дернизацията на системата на промаргинализирани групи като роми. фесионалното образование и обучение. Подкрепата за модернизиПриоритет 2 „Модернизация и
ране на програмите във висшето
качество на образованието“: За
образование и кариерното ориенподобряване на качеството на обтиране на студентите ще осигури
разованието се предвижда широко
висококвалифицирани кадри каквъвеждане на дигитално образовато за пазара на труда, така и за
телно съдържание, повишаване на
научноизследователската екосисдигиталните компетенции и уметема.
ния на педагогическите специалисти, учениците и родителите, както Програмата ще подпомогне развии подкрепа за талантливи ученици тието на академичния състав във
и създаване на култура за инова- висшите училища и изследователски организации, включително
ции.
чрез подобряване на условията за
Очаква се да бъдат обхванати подокторски програми, свързани с
вече от 367 хил. деца и ученици,
нуждите на пазара на труда.
както и над 80 хил. деца, ученици
и родители от маргинализирани Подробно резюме на програмата,
групи като роми.
подготвено от екипа на НСОРБ,
Приоритет 3 „ Връзка на образо- вижте ТУК.

Програмата за техническа помощ 2021-2027 е изпратена официално за одобрение
от Европейската комисия
На 11 август 2022 г., Програмата за техническа помощ 2021-2027 (ПТП) е
изпратена официално за одобрение от Европейската комисия. https://
www.eufunds.bg/bg/opgg/node/10668
ПТП 2021-2027 е основният инструмент, със стратегически акцент при
подпомагане на ефективното администриране и използване на фондовете
от ЕС в България и има подкрепяща роля за постигане целите на Споразумението за партньорство и програмите за периода 2021-2027.
По Програмата ще бъдат инвестирани над 237 млн. лв., като финансирането се осигурява от Европейския
фонд за регионално развитие и националния бюджет.
Основният й принос ще бъде към ефективното и координирано прилагане на политиката на сближаване, ангажирането на социално икономическите партньори и организираното гражданско общество за добро управление на фондовете.
Повишаването на прозрачността и комуникирането на добрите резултати постигнати по програмите от програмен период 2021-2027 са ключов фокус на програмата. Чрез нея, на ниво държава-членка, през настоящия
програмен период, ще се подкрепят и Пактовете за почтеност (Integrity packs) по стратегически операции на
останалите програми, целящи мониторинг и защитата на инвестициите на Европейския съюз.
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Становище на НСОРБ по насоките за ЕЕ на публичния сграден фонд
Следва да се уточнят и прецизи- на интервенция, да е допустима
рат някои текстове на насоките дейност по процедурата, когато е
предписан в техническия паспорт
за кандидатстване:
като задължителна мярка, както и
Да се дадат определения на сгради- на подмяната на водосточни тръби /
те за: административно обслужване, улуци;
обществено обслужване в областта
на културата и изкуството и за Да се завиши поне двойно проценспорт, в т.ч. как се третират такива тът на непреките допустими разходи (2%) - за организация и управлесъс смесено предназначение;
НСОРБ депозира становище до Ми- Преразглеждане на изискването в ние и публичност на проектите;
нистерството на регионалното раз- рамките на окончателното отчитане Да се изясни приложимият режим
витие и благоустройството по пуб- на изпълнявания договор, да се из- на минимални/държавни помощи
ликувания за обществено обсъжда- готви независима експертна оценка при сгради/обекти, отдадени на
не проект на документи за канди- от сертифициран енергиен одитор, концесия;
датстване по процедура „Подкрепа тъй като извършването й се осъщесза устойчиво енергийно обновяване твява на база на едногодишно пот- Да се преразгледа изискването за
на публичен сграден фонд за адми- ребление на енергия след изпълне- предоставяне на всички необходинистративно обслужване, култура и нието на мерките за енергийна ефек- ми документи по предварителния и
последващия контрол на процедуспорт“ по Националния План за тивност;
рите за обществени поръчки във
възстановяване и устойчивост
Да се включи информация за кри- формат „pdf.“ чрез ИС на Механиз(ПВУ).
териите, на чиято база е извършено ма;
В становището ни, на база коментаразпределението на финансовия ре- Да се допълнят Условията за изри и бележки от общините:
сурс по групи общини;
пълнението на проектите с текстове
 Информираме, че заложеното Да се обмисли редуциране на гор- създаващи възможност за временно
изискване всички инвестиции в ните граници на проектите по видо- спиране срока за изпълнение на
сгради да постигнат най-малко клас ве сгради или диференциране по проекта, например при обжалване
на енергопотребление „А“ е практи- групи общини за гарантиране на по- на процедури по ЗОП, наличие на
чески трудно осъществимо и непри- голямо териториално покритие;
форсмажор и други непредвидени
ложимо за публичните сгради, поссъбития.
троени по стар способ. Настояваме Отпадане на изискването за предоспредвиденият клас „А“ да е вали- тавянето на анализ, от който да ста- Благодарим на екипите на общиниден само за ограничен брой ва ясно, че производството на елект- те Варна, Велико Търново, Плов„пилотни сгради“, а спрямо ста- рическа и/или топлинна енергия, див, Сливен, Чирпан и Ямбол, коиосъществено със средства от МВУ, е то с мотивираните си предложеналите да е приложим клас „В“;
за собствено потребление и не надх- ния подкрепиха общото становище
Предлагаме планираната продъл- върля количество енергия за покри- на Сдружението, пълния текст на
жителност от 24 месеца за реали- ване нуждите на съответната сграда; което може да намерите на:
зация на проектите, да се удължи.
https://www.namrb.org/bg/deynost/
Ремонта на покрив на сгради обект

Промени в изискванията за кандидатстване по операция „Топъл обяд“

В ИСУН 2020 е публикувано изменение на изискванията за кандидатстване по операция „3.1 - Топъл
обяд в условия на пандемията от
COVID-19“ на Оперативната програма за храни и/или основно мате-

риално подпомагане 2014-2020 .
Изменението касае увеличаване
на бюджета на операцията за
удължаване на дейностите до 30
септември 2022 г.
Всички общини имат възможност
да подадат искане за изменение на
договорите си чрез ИСУН 2020 до
1 септември 2022 г.
От Агенцията за социално подпомагане съобщават, че допълнителният
финансов ресурс по механизма REACT-EU вече е изчерпан.

NAMRB.1996
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Одобрена е Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027
На 8 август Европейската комисия
одобри Програмата за храни и основно материално подпомагане за
програмен период 2021 – 2027 г. с
бюджет 411.7 млн. лв. Средствата са
за осигуряване на подкрепа на найуязвимите групи, живеещи в бедност и дълбока социална изолация.
Предвижда се различните видове
подкрепа да достигнат до над 600
хил. лица, които са в невъзможност
да осигурят своите и на децата си
основни жизнени потребности. Бенефициентите освен материална
подкрепа, ще предоставят на подпомаганите от тях лица и съпътстващи
мерки, след оценка на индивидуални-

те им потребности – чрез включване в
заетост, обучения, достъп до социални услуги, здравни грижи и др.
Програма ще покрива цялата територия на страната и ще се фокусира
върху подкрепа в 4 основни направления, всяко от които допълнено със
съпътстващи мерки:
Вид помощ 1 „Пакети хранителни
продукти и хигиенни материали“.
Годишно ще бъдат раздавани около
350 000 пакети с познатите от първия програмен период хранителни
продукти и още толкова с хигиенни
материали;
Вид помощ 2 „Топъл обяд“. Запаз-

ва се целогодишното предоставяне
от общините и районите им, на
топъл обяд за около 50 000 уязвими
лица средномесечно;
Вид помощ 3 „Пакети за новородени деца“. Бебешки продукти от
първа необходимост ще получат
семействата на 10 000 новородени;
Вид помощ 4 „Детска кухня“. Ваучери за детска кухня са предвидени за още 10 000 деца на възраст от
10 месеца до 3 години. Изхранването ще се предоставя от общинските
детски млечни кухни.
Подробно резюме на програмата,
бе подготвено от екипа на НСОРБ.

Отговори на въпроси по отворени процедура по подмярка 7.2 от ПРСР
На Страницата на Министерство на земеделието на адрес: https://www.mzh.government.bg/
bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/, секция
„Информация за кандидатстване“, са публикувани първите отговори на въпроси на кандидати по отворените процедури за инвестиции в пътища, улици, водоснабдяване и енергийна ефективност по подмярка 7.2 от Програмата за развитие на селските райони.
Отговорите може да намерите и в отделните раздели на процедурите в Информационната
система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).

Информационен семинар за възможностите за финансиране по отворените
4 процедури на подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020
Националната селска мрежа, със съдействието на Министерство на земеделието, организира на 31 август в София, х-л „Метрополитън“ информационен семинар на тема
„Възможности за подкрепа на общините от селските райони по подмярка 7.2 „Инвестиции
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на ПРСР 2014- 2020“. Лектори ще бъдат експерти от Министерство на земеделието и ДФ „Земеделие“. Предварителна програма може да видите ТУК.
За участие е необходима предварителна регистрация до 30 август вкл. чрез кратък отговор на ел. адрес office@ruralnet.bg или на тел. 0892 292597, Таня Георгиева. Първите 55 регистрирани ще могат да участват
присъствено в София, а на останалите ще бъде предоставена Zoom връзка за онлайн участие.

Модернизираното и разширено рибарското пристанище в Стария Несебър
Днес кметът на община Несебър Николай Димитров тържествено преряза лентата на модернизираното и разширено рибарско пристанище в Стария Несебър. Гости на събитието
бяха министърът на земеделието и храните Явор Гечев, областният управител на Бургас проф. д.н. Мария Нейкова и др.
„Изказвам сърдечна признателност към всички, които съдействаха за подготовката и осъществяването на реконструкцията на рибарското пристанище. Този проект, заедно с пречиствателната и претоварната станции и много други, е част
от нашата дългосрочна политика за устойчиво развитие на
общината.“ – каза в приветствието си кметът Димитров.
Това е един от социално значимите проекти на местната
власт. Финансовата му стойност надхвърля 8 млн. лева.
NAMRB.1996
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Коментирайте Насоките за модернизация на образователна среда по ПВУ
Повторно е публикуван за обществено обсъждане
проект на Насоки
за кандидатстване
по процедура чрез
подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели „Модернизация на образователна среда” по Националния план за
възстановяване и устойчивост: .
Процедурата, по която НСОРБ вече
предостави становище, има за цел
създаването на условия за равен достъп до образование чрез изграждане
на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна
среда, която съдейства за повишаване
мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.
Бюджетът на процедурата е 326.1
млн. лв., разпределен в два компонента и по райони за планиране:
 Компонент 1: бюджет от 236 млн.
лв., разпределен поравно от 39.3 млн.
лв. по райони за планиране.
Компонент 2: бюджет от 90.1 млн.
лв., разпределен поравно от 15 млн.
лв. по райони за планиране.
Допустими дейности
Компонент 1 „Интервенции върху
съществуващи училищни сгради“:
 Дейност 1: Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване на училищна
образователна среда за придобиване

на цялостен обновен облик на образователната институция;
Дейност 2: Доставка и монтаж на
оборудване и обзавеждане за сградите/ помещенията (без STEM среда) на
училището.
Максимален размер на проект е до 4
млн. лв.
Компонент 2 „Интервенции върху
съществуващи сгради на детски градини“:
 Дейност 1: Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване на предучилищна образователна среда за придобиване на цялостен обновен облик на
образователната институция;
 Дейност 2: Доставка и монтаж на
оборудване и обзавеждане на сградите/помещенията на детската градина.
За общински детски градини с до 2
групи максималната стойност на проект е 1.3. млн. лв., за детски градини с
3 и повече групи – 1.8 млн. лв.
Общините ще могат да подават повече от едно предложение за изпълнение на инвестиция по компонент,
когато проектите са за различни общински образователни институции.
Всяко предложение за изпълнение на
инвестиция следва да включва дейности само по един от двата компонента на процедурата. Всяко предложение следва да включва и като
обект на интервенция само 1 образователна институция по съответния
компонент. За детска градина с филиал/и се предвижда в предложението
да е включена само централата на

детската градина или само 1 филиал.
Планира се обявяване на 2 приема на
проекти. По първият краен срок за
кандидатстване
по
процедурата
(първи прием), образователната институция, обект на интервенция по
проекта, следва да попада в първа или
втора група на съответния вид училище (начално, основно, обединено/
средно/профилирано) или в първа
група на детските градини, разпределени по стратегическа значимост на
институциите за района на планиране,
въз основа на класацията по видове
образователни институции, според
Методологията за приоритизиране на
обектите на образователната инфраструктура на територията на България.
За втория краен срок на кандидатстване (втори прием, планиран при наличие на ресурс за февруари 2023 г.) ще
са допустими училища (начал- и, основни, обединени/средни/про филирани) от първа, втора или трета група и
детски градини от първа или втора
група от Приложение VII към Условията за кандидатстване, като те не са
включени в предложение за изпълнение на инвестиция, одобрено за финансиране по първи прием за кандидатстване.
Индикативната дата за обявяване на
първия прием е септември 2022 г.,
срок за кандидатстване – 60 дни.
За формиране на общо становище по
проекта на насоките за кандидатстване, до 2 септември на електронна
поща namrb@namrb.org ще очакваме
предложения и коментари от общините.

Академия за политици на СЕОР
Съветът на европейските общини и региони организира следващото си обучение за изборни
лица, посветено на устойчивото финансиране за намаляване вредните ефекти от изменението
на климата и адаптирането.
Сесията ще се състои онлайн на 21 октомври от 10:30 – 13:30 ч., а работният език ще е английски.
Сред целите на обучението са:
Представяне на ситуацията от научна гледна точка и концепцията за устойчиво финансиране
Предоставяне на информация относно европейската регулаторна рамка за устойчиво финансиране (таксономия
и регламентът за оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги)
Идентифициране на ролята на местните и регионални власти в мобилизирането на финансиране за борба с изменението на климата
Предоставяне на примери за възможности за финансиране и подкрепа за проекти чрез устойчиви финансови
продукти в Европа и света
За да участвате, следва да се регистрирате на следния линк.С предварителния дневен ред можете да се запознаете тук
NAMRB.1996
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Троян финалист за наградите на ЕС за биологично земеделие

Община Троян попада сред финалистите на конкурса на Европейската комисия за развитие на биологичното земеделие.
Европейската комисия учреди първите в историята на Европейския

съюз биологични награди. Инициативата е обща и трябва да послужи
като пример за общоевропейско сътрудничество. Тези награди ще отличи най-добрите и най-иновативните
участници в биологичното производство в ЕС.
Община Троян е изградила общински земеделски комплекс от органични оранжерии, овощни насаждения
и пчелини, с акцент върху опазването на почвата и водата. Произведената продукция се използва за местните детски кухни и домове за възрастни хора. Така Троян поставя във фокус късите вериги за доставки и
здравословната храна за децата, информират още организаторите.
Освен община Троян, сред другите
финалисти в конкурса попадат:

 община Зеехам, провинция Залц-

бург, Австрия
 община Виена, Австрия
 община Валенсия, Испания
 регион
Център-Вал-дьо-Лоар,
Франция
 регион Окситания, южна Франция.
Церемонията по връчването на наградите ще се проведе в Брюксел на
23 септември – денят, посветен на
органичните продукти в ЕС.
Еврокомисията определи цел за
биологично земеделие до 25 на сто
от земеделската земя в Европейския
съюз към 2030 г., както и значително увеличаване на биологичните
аквакултури.

Шестият Международен литературен форум „Братство“ събра в Ардино
поети и писатели от България и Турция

„За нас е чест да проведем поредното издание на Международния литературен форум „Братство“. Ардино се е прославил в България и по
света със своите хора на поезията и
изкуството. Не са малко ардинските
творци на перото, които са просветили своя живот в писането на поезия. Те са гордост за нас“, каза при

откриването на форума кметът на
общината инж. Изет Шабан.
Той подчерта, че тази значима културна проява е част от програмата на
първото издание на „Дните на Ардино 2022“ и със Световния ден на
книгата – 9 август.
Идеята родният край да посрещне
ардинци, които през последните го-

дини са пръснати по света, е от 2019
г. Тогава общината създава Инициативен комитет за организиране на
Дните на Ардино всяка година, през
втората половина на август. Мотото
на празниците тази година е „Ръка
за ръка за Ардино“, а идеята е родените в общината да останат свързани помежду си и с региона.
Шестото издание на Международния литературен форум „Братство“
в Ардино събра писатели от страната и Турция.
Писателският форум бе наситен с
литературни дискусии и рецитали.
В приятелска обстановка участниците обсъдиха творчески въпроси и
възможности за сътрудничество. В
края на литературния форум всички
майстори на словото получиха подаръци от кмета на община Ардино
инж. Изет Шабан.

Община Тервел ще подпомага финансово студенти в медицински специалности
Община Тервел ще подкрепи със стипендии през новата учебна 2022-2023 година студенти
по медицина, медицинска химия, медицински сестри, рентгенови и клинични лаборанти и
рехабилитатори. Стипендията е в размер на 400 лева месечно и ще се изплаща от 15 септември до 30 юни на академичната година. Финансовият стимул е сред мерките, които общината
предприема за смекчаване на дефицита от кадри в здравните заведения. Стипендиантите се
задължават след дипломирането си да работят в общински звена за срока, в който са получавали паричните средства, посочват от кметската управа. Ако младите специалисти откажат да
сключат трудов договор, ще трябва да върнат стипендиите в пълен размер заедно с лихвата.
За финансовия стимул могат да кандидатстват студенти по медицинските специалности в редовна или задочна форма на обучение.
NAMRB.1996
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Два минерални извора ще спасят лятното безводие в село Рударци
Два минерални извора, изтичащи
досега свободно в дерето, ще бъдат включени във водопроводната мрежа на
село Рударци, община Перник.
Изливащото се водно количество от

двата сондажа е с дебит съответно
1,95 л/сек. и 2,80 л/сек. То ще бъде
присъединено във водопроводната
мрежа на Рударци и ще се смеси с
постъпващата вода от Витоша, обясни кметът на селото Богдан Богданов. По думите му, допълнителното
водно количество ще позволи да се
захранят още 400 – 500 домакинства.
Системата ще работи само през лятото, когато живеещите в Рударци

надхвърлят 8 хил. души и във високата зона водата не достига. Досега
минерална вода не е въвеждана в
домовете на хората, тя е свободно
течаща на няколко чешми в селото.
Община Перник е получила всички
необходими разрешителни и е обявена процедура за изпълнител, посочи Симеонова. По предварителни
разчети ще са необходими 142 500
лв. без ДДС.

Община Бургас ще подкрепи десет младежки проекта
Десет проектни предложения ще
получат финансиране
по
новата
програма
„Общински
младежки
грант“ на община Бургас, част от
инициативите по повод Европейската година на младежта 2022.
Одобрените проекти са на неформални младежки групи и граждански организации, които искат да
помагат за развитието на младежката екосистема в морския град.
В пилотната програма участваха

общо 24 проектни предложения,
които бяха оценявани от жури по
няколко основни критерия – добавена стойност от реализирането на
инициативата или решаването на
проблем на конкретна общност
(адекватно представяне на проблема и постигане на желаните резултати), въвличане на местната общност (възможност за участие на
повече млади хора; изгражда партньорства между младите, местния
бизнес и институциите; ангажира
институциите в решаването на
адресираната проблематика) и новаторство (иновативен начин за
решаване на проблем или намира-

не на решения по въпроси, касаещи младежта).
Одобрените предложения са свързани с вдъхновяване на екологичен
начин на живот и култура сред бъдещето поколение, насърчаване на
креативността и изявата на младежите, развиване на уменията на
бъдещето и предлагане на ценни
знания. Тематиките са обвързани
със сферите астрономия, география, предприемачество, зелени
политики и екология, култура и
изкуство, геймърство, благотворителност чрез спорт и музика.
Проектите следва да бъдат реализирани в Бургас до 31 октомври.

Столична община поставя нова версия на „Водна паша“ в Южния парк
Нова версия на скулптурната композиция „Водна паша“ на Павел
Койчев ще бъде разположена в
Южния парк за празника на София. Творбата е създадена през
2009 г. и разположена до 2019 г.
край село Осиковица.
През септември творбата ще стане
значима част от градската и културна среда на София. За нас е
чест да имаме творба на автор от
световна величина, каза зам.кметът на София Мирослав Боршош.
Шестте фигури – пастир и овце, в
които е вложена библейска символика – са изработени от месинг и
тежат общо 2,165 тона. Главната
фигура е висока 4,4 метра, 4 м от
които над водата.
Столичният общински съвет одоб-

ри разполагането на композицията
в градска среда със свое решение
през ноември 2020 година.
Идеята за поставянето на мащабно произведение на световнопризнатия творец беше подкрепена от
много обществени фигури и лич-
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ности от артистичния свят, от Съюза на българските художници, от
екипа на Софийската градска художествена галерия.
Проектът беше одобрен от Експертно-художествения съвет към Столична община.
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Европейска седмица на мобилността 2022
Включете се и
популяризирайте
общински
инициативи в
рамките на Европейската седмица на мобилността
(ЕСМ
2022), провеждащата се традиционно в периода 16 – 22 септември.
Тази година инициативата за декарбонизацията на градските райони и популяризиране на здравословния начин на живот и мобилност се провежда под мотото

„По-добри връзки“.
За да участвате, регистрирайте
своя инициатива на сайта на кампанията:
https://mobilityweek.eu/
register-for-mobilityweek/
Градовете могат да регистрират
всички планирани дейности за отбелязване Европейската седмица
на мобилността, включително:

Организиране на дейности, фоку-

сирани върху устойчивата мобилност, през основната седмица на
ЕСМ 2022;

Въвеждане на една или повече

постоянни транспортни мерки
през годината, които да подкрепят
прехода към устойчива мобилност;

Провеждане на ден без автомо-

били на 22 септември, когато една
или повече улици се затварят за
движение на автомобили.
Насърчава се участие и с трите
инициативи. След регистрирането
на дейността, тя се потвърждава и
отразява на картата на сайта на
кампанията:
https://
mobilityweek.eu/participating-towns
-and-cities/

Новини от асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа
Президентът на Черна гора
награди Съюза на общините в
Черна гора с орден „Черногорско
знаме втора степен“

Тази година Съюзът на общините в
Черна гора отпразнува своята 50-та
годишнина. На официалната церемония президентът Мило Джуканович подчерта, че организацията успешно изпълнява мисията си да
бъде представител на интересите на
местните власти и открит комуникационен канал за връзка с тях.
„Благодарение на отговорното ръководство, организацията успя да запази единството си. Тя е рядък модел
за вземане на решения с консенсус,
който следва да служи за пример на
цялото общество. Като член на редица международни и регионални организации, Съюзът успя да утвърди
имиджа на Черна гора и допринесе
за европейската интеграция на страната“, допълни той.
За постигнатите резултати, Мило
Джуканович награди Съюза на общините с орден „Черногорско зна-

ме втора степен“.
Председателят д-р Иван Вукович
изтъкна, че през изминалия половин
век Съюзът е оправдал целта си, давайки неизмерим принос за подобряване на местната демокрация, за
създаване на нормативна рамка за
по-добро функциониране на общините: „В постоянната борба за подобряване на условията на работа на
местните власти, ние се опитваме и
успяваме да останем верни на принципите, на които се гради организацията – доброволност, надпартийност, публичност, независимост и
уважение към многообразието“.
По случай юбилея бяха връчени благодарствени грамоти на изявени
личности и организации с особен
принос за развитието на местното
самоуправление и постигане целите
на Съюза на общините.
На събитието присъстваха председателят на Парламента на Черна гора,
министри, висши държавни служители, кметове на общини, председатели
на общински събрания, представители на дипломатическия корпус и партньори на Съюза на общините.
Постоянна конференция на градовете и общините в Сърбия
От 2020 г. Постоянната конференция на градовете и общините в Сърбия (SCTM) и Министерството на
строителството са национални коор-

динатори на „Европейската седмица
на мобилността“ и участието на
сръбски градове и общини е все поважна. Тази година тя е под мотото
„По-добри връзки“ и цели да популяризира алтернативни видове
транспорт, които могат да допринесат за декарбонизацията на градските райони и здравословния начин на
живот.
Сърбия е сред най-активните страни в региона. Устойчивата градска
мобилност заема важно място в Националната стратегия за устойчиво
градско развитие на страната, тъй
като проблемите с качеството на
въздуха и прекомерния трафик
представляват голямо предизвикателство за всички големи градове и
общини.
Министерството на строителството,
транспорта и инфраструктурата подписа договори за отпускане на средства за подобряване на устойчивата
градска мобилност с град Ниш и
община Алексинац. Финансирането
е чрез плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за
устойчиво градско развитие.
Ниш ще получи два милиона динара, община Алексинац – един милион, като средствата ще бъдат използвани за подобряване и разширяване на велосипедната инфраструктура.

По броя работиха: Силвия Георгиева, Кремена Цветкова, Даниела Ушатова, Веселка Иванова, Десислава Стойкава, Симеон Петков, Нели Стайкова, Полина Косева, Венелин Велчев, Яна Дочева, Диана Кънева, Ива Иванова, Матилда Бахнева
NAMRB.1996

18

