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товете на Велико Търново, Плов-
див, Димитровград, Троян, Кар-
лово, Сливен, Белица и Карно-
бат, официално внесоха заявле-
нията си за членство.  

Готовност за присъединяване са 
заявили още общините Раковски, 
Бургас, Исперих, Върбица и Сър-
ница. 

Мрежата на балканските градове 
B40 е стъпка към разширяване и 
утвърждаване на партньорства, 
които дават възможност за гло-
балните проблеми да бъдат нами-
рани ефективни локални реше-
ния. 

Инициативата е изградена на 
разбирането, че по-доброто сът-
рудничество между балканските 
градове в различни аспекти ще 
създаде по-добро бъдеще и евро-
пейска перспектива. Амбицията 
на организацията е да развива 
местната демокрация като опора 
за мира и стабилността на Балка-
ните и в Европа. Допълнителен 
аспект в работата на инициати-
вата В40 е сътрудничество за 
развитие на институционалния 

Народното събрание прие актуализацията на 
бюджет 2022 г. 

По инициатива на НСОРБ, в Со-
фия се проведе форум на Мре-
жата на балканските градове 
В40. Създадената през 2021 г. по 
идея на кмета на Голямата Ис-
танбулска община Екрем 
Имамоглу организация, обеди-
нява градове от 11 държави. 
Сред учредителите – кметовете 
на Истанбул, Белград, Атина, 
Сараево, Солун, Подгорица, Ко-
тор, Сплит, Лакташи, Дубров-
ник, Тирана, Дурас, Скопие, 
Патра, Къркарлери, Шкодра, Од-
рин, Текирдаг, Трикала, Пула и 
представители на общините 
Констанца, Чанаккале, Прищина 
и Призрен, е и кметът на община 
Кърджали и зам.-председател на 
УС на НСОРБ Хасан Азис.  

През декември 2021 г. ръководс-
твото на НСОРБ проведе работ-
на среща с кмета на Истанбул, 
на която беше договорено 
включването и на други българс-
ки общини. Кметът на Истанбул 
Екрем Имамоглу, който в мо-
мента оглавява организацията, 
пристигна в София за приемане-
то на българските партньори. 
Официален домакин на визитата 
бе кметът на Столична община 
Йорданка Фандъкова. Тя и кме-

На 30 юни Народното събрание 
прие на второ четене промените в 
Закона за държавния бюджет за 
2022 г. 
Приети са повечето предложения 
на общините. 
Четете на стр. 4 

Продължава на стр. 2 

http://www.namrb.org
mailto:namrb@namrb.org
https://www.facebook.com/NAMRB.1996
https://www.facebook.com/NAMRB.1996


 

 2 

Електронен бюлетин 25/2022 

На фокус—дейността на НСОРБ 

NAMRB.1996 

капацитет на всички членуващи 
градове и за увеличаване на тех-
ния потенциал. 

„Уважаеми кметове, вярвам че с 
Вашето участие Мрежата на бал-
канските градове В40 ще стане 
много по-силна и възможностите 
за регионално сътрудничество 
ще се развиват много по-дина 
мично в името на благополучие-
то на нашите граждани“ – с тези 
думи кметът на Истанбул Екрем 
Имамоглу се обърна към бъл-
гарските си колеги. 

Той благодари за топлото дома-
кинството на кмета Йорданка 
Фандъкова и за последовател-
ността на председателя на УС на 
НСОРБ и кмет на Велико Търно-
во Даниел Панов, които са сред 
радетелите за активно участие 
на българските общини в мрежа-
та за солидарност и сътрудни-
чество на Балканите. 

„Градовете – големи и малки, се 
изправят пред еднакви предиз-
викателства и търсят решения в 
една посока. Срещите ми и с 
други кметове потвърждават 
убеждението, че споделяме 
идентични тревоги и търсим ре-
шения на едни и същи кризи“, 
сподели столичният кмет Йор-
данка Фандъкова и обяви кан-
дидатурата на София за домакин 
на Годишния форум на Мрежата 
на балканските градове В40. 

„Днес всички ние – кметове на 
13 български общини, заявяваме 
своето желание не просто да се 
включим, а да бъдем част от 
идеята, действието и решенията 
на Мрежата на балканските гра-
дове В40. От днес ние деклари-
раме, че сме част от балканското 
обединение, което насочва свои-
те усилия към решаването на 
важните глобални проблеми от 
властите, които са най-близо до 
хората.  

НСОРБ е първата национална 
организация на общините, която 
активно подкрепя инициативата 
на кмета на Истанбул Екрем 
Имамоглу и активно работи за 
разширяването на мрежата за 
партньорство В40“: Даниел Па-
нов, кмет  на Велико Търново и 
председател на УС на НСОРБ  

„Аз съм един от хората, които 
изпитвам голямо задоволство, 
защото българските общини 
проявиха голяма чувствителност 
към важните въпроси, чието ре-
шаване се търси чрез В40. Убе-
ден съм че и хората в Белица, 
Истанбул, Пловдив и София 
имат право на един и същ стан-
дарт на живот и кметовете сме 
задължени, в сътрудничество с 
националните правителства, да 
осигурим този стандарт – и в най
-малкото населено място и в ме-
гаполиса“ – подчерта кметът на 
Кърджали Хасан Азис, зам.-
председател на УС на НСОРБ. 
Той обяви и следващите канди-
дати за включване в мрежата – 
общините Исперих, Върбица и 
Сърница. 

„Животът днес е изпълнен с пре-
дизвикателства и решенията за 
повечето от тях не са по силите 
на един град, една община или 
дори на цели държави. Управле-
нието не е за единаци. Онова, на 
което то ни учи, е да намираме 
пътеките един към друг, да обе-
диняваме сили, да обменяме 
идеи. Опитът на НСОРБ да за-
гърбваме различията и да търсим 
с общи усилия по-добри възмож-
ности за общините и хората, е 
капиталът, с който 10 български 
общини от днес се присъединя-
ват към Мрежата на балканските 
градове“: Иво Димов, кмет  на 
Димитровград и член на УС на 
НСОРБ. 

„Днес заедно говорим за пробле-
мите на Троян, на 12-милионен 
Истанбул и 2-милионна София, 
защото те са еднакво значими – 
това са проблемите на хората. 
Като членове на НСОРБ ние се 
гордеем, че вече 25 години обе-
диняваме всички български об-
щини и работим в добро сътруд-
ничество и взаимна подкрепа. 
Ще се радвам, ако видя този дух 
в мрежата В40, защото ценности-
те, които ни обединяват са общи 
ценности за всички ни“: Донка 
Михайлова, кмет  на Троян и 
зам.-председател на УС на 
НСОРБ. 

„Благодарение на подобни ини-
циативи и малките общини могат 
да разкрият своя потенциал и 
възможности за справяне с труд-
ностите, да застанат редом с ръ-
ководителите на такива мегапо-
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лиси като София, Истанбул и 
Атина. Примерът на НСОРБ ни 
научи да го правим с увереност, 
че приносът на всеки е ценен.  

В40 е възможност да излезем от 
рамките, в които сме свикнали 
да действаме. Общините могат 
да бъдат пример на национални-
те правителства, защото умеем 
да търсим онова, което ни сбли-
жава, което е важно за хората“: 
Радослав Ревански, кмет  на 
Белица и член на УС на НСОРБ. 

„Климатичните промени, последст-
вията от войни и катастрофи не 
признават границите. Няма как 
един град сам да се справи с чисто-
тата на въздуха, с бежанските вълни 
или да се развива като умен град, 
без да е част от страната си, от реги-
она, от света. Адмирирам тази плат-
форма, защото разширява възмож-
ностите на всеки от нас, създава 
условия да партнираме не само като 
съседи, а в много по-широк аспект“: 
Георги Димитров, кмет  на Карно-
бат и член на УС на НСОРБ. 

„Нашият регион е интересен, исто-
рически бурен и емоционален. Мис-
ля, че е дошло времето, след толко-
ва емоции и драматични събития, 
да решаваме общите си проблеми.  

Ние, българските общини, преди 25 
години се хванахме ръка за ръка и 
успешно решаваме проблемите на 
българските граждани. Надявам се, 
че вече в В40 ще можем да обеди-
ним своя експертен потенциал, сво-
ите знания и енергия, за да решава-
ме общите проблеми на гражданите 
от региона“: Емил Кабаиванов, 
кмет на Карлово и член на УС на 
НСОРБ. 

„На Балканите ние имаме споделена 
история и споделена съдба. Правил-
ните стъпки зависят от хората, които 
вземат решения. Сега това сме ние. 
Да бъдем мъдри!“: Стефан Радев, 
кмет на Сливен. 

„Туризмът, културата и спорта но-
сят безграничен потенциал за разви-
тие на сътрудничеството. Организа-
цията, която си поставя за цел да 
обедини потенциала на балканските 
градове в преодоляването на глобал-
ни проблеми, е пример, че на Балка-
ните можем да създадем работещ 
механизъм за сътрудничество и вза-
имно обогатяване, подчерта той. 
Общините са най-чувствителни към 
пулсиранията на обществото и това 
е огромен потенциал в намирането 
на полезни решения. 

Сърдечността ще ни подтикне нап-
ред и ще ни помогне да успеем. Не-
ка да използваме всички възможнос-
ти да работим с мисъл и грижа за 
общностите, в които живеем“: 
Здравко Димитров, кмет  на Плов-
див 

Веднага след присъединяването на 
Пловдив към Мрежата на балканс-

ките градове В40 във вторник, кме-
тът Здравко Димитров бе посети 
кмета на Истанбул Екрем Имамог-
лу. В делегацията бяха още предсе-
дателят на Общински съвет-
Пловдив инж. Александър Държи-
ков, зам.-кметовете по транспорт, 
екология и сигурност, общински 
съветници и представители на Лети-
ще Пловдив. 

Работното посещение имаше за цел 
да се намерят възможности за сът-
рудничество между двата побрати-
мени града. По време на срещата 
стана ясно, че проблемите в сферите 
на екологията, трафика, питейната 
вода и чистотата на въздуха са мно-
го сходни и двата големи града мо-
гат да споделят добри практики по 
между си. За целта ще бъдат сфор-
мирани тематични работни групи от 
двете страни, които ще излизат с 
конкретни предложения към двама-
та градоначалници. 

 

 

„Да чувстваш града и хората – това 
е отговорност на всеки кмет. В 
днешния свят, когато гражданите 
все повече губят вяра в политиката, 
тези думи са урок за всеки, който 
иска да работи за обществения инте-
рес. В трудни времена кметовете 
стават изключително популярни и 
това им придава особена тежест в 
международното сътрудничество. 
Убедена съм, че Мрежата на балкан-
ските градове ще даде на кметовете 
още по-вече възможности да чуват 
хората и да намират по-добри реше-
ния. НСОРБ, съвместно с Постоян-
ния секретариат на организацията, 
ще продължи да работи за разширя-
ване на мрежата и за активното 
участие на българските общини, ще 
популяризираме възможностите, 
които дава В40 и ще работим като 
истински партньори занапред“: Сил-
вия Георгиева, изпълнит елен ди-
ректор на НСОРБ.. 
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На 30 юни народните представи-
тели гласуваха на второ четене 
Закона за изменение и допълнение 
на ЗДБРБ за 2022 г. В актуализа-
цията на бюджета са заложени 
допълнителни разходи в общ раз-
мер на 760 млн. лв., за които се 
предвижда увеличение на прихо-
дите от ДДС.   

В приетата актуализация на 
ЗДБРБ за 2022 г. са предвидени 
допълнителни средства по бюдже-
тите на общините в общ размер на 
130 млн. лв., от които: 

100 млн. лв. за увеличение на 
целевата субсидия за капиталови 
разходи; 

30,3 млн. лв. за увеличение на 
трудовите възнаграждения на слу-
жителите в общинската админист-
рация. 

Още 150 млн. лв. са заложени за 
увеличаване възнагражденията и 
компенсиране на повишените раз-
ходи за издръжка и храна на обра-
зователните институции в систе-
мата на предучилищното и учи-
лищното образование и национал-

ните програми за развитие на пре-
дучилищното и училищното обра-
зование.  

В областта на културата и изкуст-
вата са предвидени средства за 
финансова подкрепа на библиоте-
ките с регионален характер в общ 
размер на 1,4 млн. лв. и 50 общин-
ски с общ размер на средствата от 
5,5 млн. лв. Средствата за общинс-
ките музеи ще се разпределят по 
предложение на НСОРБ, съгласу-
вано с министъра на културата.   

Допълнителни 110,5 млн. лв. са 
одобрени в областта на транспор-
та, от които: 

74 млн. лв. за вътрешноградски 
транспорт на Столична община; 

16,5 млн. лв. за превоз на пътни-
ци по нерентабилни автобусни 
линии във вътрешноградския 
транспорт и транспорта в планин-
ски и други райони; 

20 млн. лв. за превоз на пътници 
по междуселищни автобусни ли-
нии.  

С актуализацията на Закона ще 
влязат в сила и текстове, засягащи 
общините относно: 

погасяване задълженията на бе-
нефициентите - общини и бю-
джетни организации, за възстано-
вяване на недължимо платени, 
надплатени, неправомерно полу-
чени или неправомерно усвоени 
от тях суми по договорите за без-
възмездна финансова помощ, фи-
нансирани със средства по опера-

тивните програми за програмния 
период 2007 - 2013 г.; 

одобрените със ЗДБРБ за 2021 г. 
допълнителни трансфери по бю-
джетите на общините за изплаща-
не на действително извършени 
разходи за изпълнение на мерки 
във връзка с COVID-19 през 2021 
г. и за изплащане на разходите по 
организационно-техническата 
подготовка и обезпечаването на 
частичните избори през 2021 г. - 
ще могат да се разходват за съща-
та цел и през 2022 г. след решение 
на общинския съвет, както и за 
дейности в условията на миграци-
онен натиск и за издръжка.  

намаляване с 80 на сто на разме-
ра на неразплатените задължения 
на общини – бенефициенти по 
програми, съфинансирани от Ев-
ропейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален 
фонд, Кохезионния фонд, Евро-
пейския земеделски фонд за раз-
витие на селските райони и Евро-
пейския фонд за рибарство, за на-
ложени финансови корекции - 
чрез сключване на тристранно 
споразумение между управлява-
щия орган на оперативна програ-
ма, министъра на финансите и 
кмета на съответната община.  

Очакваме обнародването на прие-
тия от Народното събрание ЗИД 
на ЗДРБРБ за 2022 г. в държавен 
вестник. 

Председателят на Национален алианс за 
социална отговорност връчи Георги Ге-
оргиев връчи на изпълнителния директор 
на НСОРБ Силвия Георгиева юбилейна 
награда „25 години ВИЗИЯ ЗА ПО-

ДОБЪР ЖИВОТ“ 
Отличието е по повод честването на 25-та годишнина на НАСО и е при-
съдено за цялостен принос в реализиране на политика за социално раз-
витие и по-добър живот в България.  
С юбилейния плакет е отличена и Даниела Ушатова, ръководител екип 
„Местни политики и финанси“ в НСОРБ. 

Признание за НСОРБ от Националния алианс              
за социална отговорност  

Народното събрание прие актуализацията на бюджет 2022 г. 
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Продължава на стр.  6 

Изпълнителният директор на 
НСОРБ Силвия Георгиева взе учас-
тие като член в заседание на Нацио-
налният съвет по антикорупционни 
политики (НСАП) към Министерс-
ки съвет (МС), който се провежда 
за първи път под председателството 
на премиера Кирил Петков след 
промени в правителственото поста-
новление за учредването на Съвета.  

Заместник-предстедател на Съвета 
е министърът на правосъдието На-
дежда Йорданова, а членове са ви-
цепремиерът по ефективно управле-
ние Калина Константинова, замест-
ник-министри на правосъдието; 
вътрешните работи; икономиката и 
индустрията; финансите; електрон-
ното управление; енергетиката; за-
местник-председателите на Върхов-
ния касационен съд и Върховния 
административен съд; главният ин-
спектор от Инспектората към Вис-
шия съдебен съвет; заместник-
председател на Държавна агенция 
"Национална сигурност"; ръководи-
телят на Главния инспекторат към 
МС. 

„За мен е много важно да излезем 
от установената риторика и заедно 
да намерим практични решения. 
Представете си да имахме по-добра 
координация между Прокорутару-
рата и КПКОНПИ. Във всяка нор-
мална държава това е факт, но в 
нашия случай връзката между двете 
институции не работи успешно. 
Молбата ми е в рамките на днешна-
та дискусия да се опитаме да дадем 
работещи решения, заедно с ефек-
тивна структура за прилагането 
им“, заяви министър-председателят 
Кирил Петков пред членовете на 
НСАП.  

Фокус в дискутираните точки от 
дневния ред бяха предложения за 
актуализиране на Националната 
стратегия за превенция и противо-
действие на корупцията в Републи-
ка България 2021 - 2027г. и Пътната 
карта за изпълнение на Национал-
ната стратегия за превенция и про-

тиводействие на корупцията в Ре-
публика България 2021 - 2027 г. 
Членовете на Съвета коментираха 
предложения за включване на нови 
мерки в Стратегията за повишаване-
то на резултатността в борбата с ко-
рупцията – работа с поведенчески 
психолози, въвеждане на периодич-
но преминаване през „тест за почте-
ност“ на служители в структури на 
публичната власт с повишен коруп-
ционен риск, както и подобряване 
комуникацията между вътрешните 
одитори на институциите. 

„Залагането на промени в норматив-
ната уредба като мярка в Национал-
ната стратегия , респ. в Пътната кар-
та за нейното изпълнение не е пос-
тижение. 100% от предложените 
мерки трябва да бъдат преработени, 
както и да се въведе стратегическо 
планиране с реални периоди“, заяви 
вицепремиерът по ефективно управ-
ление Калина Константинова и до-
бави, че намира работата на НСАП 
за безрезултатна и апелира за рефор-
ма както в дейността, така и в съста-
ва му. 

„От НСОРБ сме съгласни, че за пре-
венция на корупцията е необходимо 
ясно да се посочат отговорните 
институции“, коментира пред чле-
новете на Съвета изпълнителният 
директор на НСОРБ Силвия Георги-
ева.  

Тя добави, че Сдружението е пре-
доставяло няколко пъти конкретни 
предложения по Пътната карта, като 
отхвърлянето на голяма част от тях 
се дължат на схващането, че цент-
ралната администрация е началник 
на местната, което е в противовес с 
Конституцията, според която 
„Република България е единна пар-
ламентарна република с местно са-
моуправление“. Затова НСОРБ под-
крепя напълно бъдещата ревизия на 
Стратегията, както и редизайна на 
Пътната карта. Силвия Георгиева 
апелира за вписването на конкретни 
отговорни институции, като се позо-
ва на практиката на НСОРБ, при 

която липсата на водеща институ-
ция води до неразпознаване на от-
говорен инициатор за изпълнението 
на дейностите.  

„Предложили сме по всяка мярка 
да има водеща, подкрепяща и учас-
тваща институция. Водещата ин-
ституция е тази, която създава 
съответната междуинституцио-
нална експертна група, за да започ-
не съответната промяна“, заяви 
изпълнителният директор и даде 
пример с инициирането на елект-
ронното управление от НСОРБ – 
въпреки положения труд по изра-
ботването на обширна Методоло-
гия, никое ресорно министерство не 
се е припознало като водещо.  

Госпожа Георгиева коментира кон-
кретни мерки, които биха улеснили 
електронното предоставяне на услу-
ги от общините – достъп на общи-
ните до регистъра на ГРАО, за да 
предоставят електронни услуги по 
регистъра за населението, както и 
възможност местните администра-
ции да могат да проверяват данъч-
нозадължени лица на територията 
на други общини. Според нея, из-
готвените регистри се пазят все ед-
но са еднолична собственост на съ-
ответната институция, а всъщност 
те са притежание на държавата, на 
гражданите.  „Нека има водещи 
институции, индикатори за резул-
тат и кратки, ясни срокове. Ако 
всеки в държавата си върши рабо-
тата, няма да има нужда от съве-
ти, в които да координираме кой 
какво не е свършил“, допълни из-
пълнителният директор.  

Относно оценката на корупционния 
риск в общините на база индикатор 
за участие на един или двама участ-
ници в обявени по ЗОП процедури, 
през последните 9-10 месеца няма 
желаещи участници и заради ниски-
те прогнозни стойности на общест-
вените поръчки, които общините 
обявяват. Силвия Георгиева съоб-
щи, че експерти от НСОРБ се участ-
вали в работната група под ръко-
водството на КПКОНПИ за създа-
ване на Методология за оценка на 
корупционния риск в изпълнение 
на изискването на Наредбата за ор-
ганизацията и реда за извършване 

НСОРБ предложи конкретни антикорупционни мерки 
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на проверка на декларациите и за 
установяване конфликт на интереси. 
Въпреки, че би бил успешен инстру-
мент за всички администрации при 
ефективното разпознаване и превен-
тиране на корупционни практики, 
документът все още не е приет.  

Кирил Петков постави темата за съз-
даване на антикорупционния марке-
тингов етикет „Община без коруп-
ция“ през 2021 г., по който се пред-
виждаше сертифицирането на общи-
ни с най-добри инвестиционни прак-
тики. Инициативата беше негова, в 
качеството му на министър на иконо-

миката по това време, но не се реали-
зира поради неясни критерии при 
извършване на сертифицирането. 

„Оценката за това дали една общи-
на работи законосъобразно, я дава 
съдебната система. Никоя друга 
институция не може да бъде макси-
мално обективна в поставянето на 
такива етикети“, коментира изпъл-
нителният директор на НСОРБ.  

В рамките на Съвета се приеха Док-
ладът на Комисията за противодейс-
твие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество 
„Анализ на отчетите за изпълнение 

на антикорупционните планове за 
2020 г. на първостепенните и вто-
ростепенните разпоредители с бю-
джет“, Отчет за изпълнение на мер-
ките, включени в Пътната карта за 
изпълнение на Националната стра-
тегия за превенция и противодейст-
вие на корупцията в Република Бъл-
гария 2021 – 2027 г. за периода 
март 2021 г. – май 2022 г., както и 
промени в процедурата по приема-
не на членове на Гражданския съвет 
към НАСП. 

„Ключовата дума в нашата работа е 
„партньорство“. Освен успехите, 
които постигнахме за тези 15 г., ние 
изграждахме и пазихме партньорст-
вата и това е едно от големите раз-
ковничета за успеха“ – с тези думи 
се обърна към гостите на 15-тата 
годишнина от създаването на Фон-
да неговият изпълнителен директор 
Надя Данкинова. Вярваме, че никой 
в този глобален свят не може да 
оцелее сам, допълни тя. 
В деня на годишнината Народното 
събрание гласува решение за увели-
чаване на капитала на Фонда с 50 
млн. лв. Новината съобщи съветни-
кът на министъра на регионалното 
развитие и благоустройството Деля-
на Иванова. 
Активно по различни инвестицион-
ни проекти с Фонд ФЛАГ работят 
240 от 265 общини. На изискана 
церемония в София, най-активните 
от тях бяха отличени. 
Община Златоград през последните 
години е привлякла над 8 млн. лв. с 
подкрепата на Фонда, община Ка-
занлък е работила с Фонд по 16 до-
говора, благодарение на които са 
инвестирани повече от 20 млн. лв. 
Над 24 млн. са привлечените евро-
пейски средства в община Видин с 
финансовата подкрепа на ФЛАГ. 
Община Бургас е осъществила 21 
проекта по различни национални и 
европейски програми в партньорст-
во с Фонд ФЛАГ. 
Специално признание домакините 
засвидетелстваха на личностите, 
участвали активно в създаването на 
финансовата институция за подкре-
па на местната власт. Сред тях са 

НСОРБ с признание от Фонд ФЛАГ за партньорството 

тогавашния министър на регионал-
ното развитие Димчо Михалевски, 
бившият зам.-министър на финан-
сите Любомир Дацов – сега член на 
Фискалния съвет, председателят на 
УС на НСОРБ – сега председател на 
Съвета на директорите на Фонд 
ФЛАГ Дора Янкова, тогавашният 
изпълнителен директор на Сдруже-
нието Гинка Чавдарова, както и нас-
тоящият зам.-кмет на Столична об-
щина Дончо Барбалов, който в го-
дините на структуриране на Фонда 
е бил официален представител на 
Европейската банка за възстановя-
ване и развитие в България. 
Като един от най-дългогодишните 
партньори и съмишленици на Фонд 
ФЛАГ, НСОРБ получи специална 
награда.  
На своите клиенти и партньори еки-
път на ФЛАГ връчи уникални малки 
пластики, изработени от студенти в 
катедра „Метал“ на Националната 
художествена академия. С едни от 
първите откупки на произведения на 
авторите, Фонд ФЛАГ представи и 
нов аспект от своята работа – подк-
репата на млади творци. 
Фондът е създаден през 2007 г. като 
финансов инструмент на държавна-
та политика за регионално развитие 
и е регистриран с названието „Фонд 
за органите на местното самоуправ-
ление в България - ФЛАГ“, а от юни 
2020 г. дружеството е преименувано 
на Фонд ФЛАГ. Мисията на Фонда 
е да подкрепя българските общини 
и публичните предприятия в усили-
ята им за модернизация, разширява-
не на общинската инфраструктура, 
предоставяне на публични услуги и 

създаване на устойчиви местни об-
щности. Финансирането на общи-
ните по линия на фонда е с по-
гъвкави условия от обичайните бан-
кови продукти, съобразени със спе-
цификата на проектите.  
Чрез кредитните линии от търговс-
ките банки и международните фи-
нансови институции, Фонд ФЛАГ 
осигурява достъп на всички общи-
ни и до пазарни ресурси, а за банки-
те - това е възможност да инвести-
рат в проекти, които самостоятелно 
не биха финансирали. ФЛАГ разпо-
лага с различните инструменти и 
механизми, с които подкрепя зеле-
ния преход.  
Планираният втори етап на Инвести-
ционната платформа с ЕИБ е с ос-
новна цел да подпомогне по-
интензивната зелена трансформация 
на българските региони. На разполо-
жение на общините ще бъдат около 
200 млн. лв. за проекти, които са 
свързани с прехода към енергийна 
независимост чрез ВЕИ, проекти за 
енергийна ефективност в публични-
те сгради, уличното осветление, еко-
логичен транспорт и др. 

Продължение от стр. 5 
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Очакваме становища от общините по проекта за промени в Наредбата                           

за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители 

Проектът на Доклад за равнопоста-
веността между жените и мъжете в 
Република България за 2021 г. е 
публикуван за обществено обсъж-
дане и можете да се запознаете с 
него тук: 

Изложени са извършените дейности 
и постигнатите резултати в петте 
приоритетни области на Национал-
ната стратегия за насърчаване на 
равнопоставеността на жените и 
мъжете 2021-2030 г.: равнопоставе-
ност на жените и мъжете на пазара 
на труда и равна степен на иконо-

мическа независимост; намаляване 
на разликите по пол в заплащането 
и доходите; насърчаване на равно-
поставеността на жените и мъжете 
в процесите на вземане на решение; 
борба с насилието и защита и подк-
репа на жертвите; и преодоляване 
на стереотипите по пол в различни 
сфери на обществения живот и на 
сексизма. 

Отчетена е също дейността на На-
ционалния съвет по равнопоставе-
ността на жените и мъжете към Ми-
нистерския съвет за 2021 г., като 

орган за консултации, сътрудничес-
тво и координация между централ-
ните и териториалните органи на 
изпълнителната власт и структури-
те на гражданското общество. Пред-
ставена е информация за извършено-
то от Министерството на труда и со-
циалната политика в процеса на ко-
ординиране на политиката. 

За формиране на становище на 
НСОРБ, можете да изпращате  
предложения и бележки на 
m.tsvetkova@namrb.org до 18 юли. 

Очакваме становища по проектодоклада за равнопоставеността                              
между жените и мъжете за 2021 г. 

На страницата на Портала за общес-
твени консултации е публикуван за 
обществено обсъждане Проект на 
постановление за изменение и до-
пълнение на Наредбата за провеж-
дане на конкурсите и подбора при 
мобилност на държавни служители. 
Предлаганите промени засягат: 

съдържанието на тестовете за ком-
петентности, прилагани при кон-
курсните процедури за държавни 
служители, с начина на тяхното 
организиране и провеждане; 

възможността за включване в кон-
курсната процедура на звено/служи 
тели от друга администрация, която 
изпълнява функции по управление на 
човешките ресурси за администраци-
ята, в която е конкурсната длъжност. 
Обръщаме внимание, че проектът 
предвижда в теста за компетентнос-
ти по реда на глава четвърта да бъде 
включен нов модул – „Компютърни 
умения“, чрез който да се оценят 
познанията и уменията на кандида-
тите за държавна служба за работа с 

компютър, интернет, операционна 
система и приложения и да се уста-
нови тяхното ниво на дигитална 
компетентност.  

За изготвянето на обща позиция на 
НСОРБ, очакваме от общините ко-
ментари и бележки до 15 юли на e-
mail: n.staykova@namrb.org  
Екипът на НСОРБ е на разположе-
ние за допълнителни въпроси и 
уточнения на експерти на тел. 02/ 
94 34 467. 

На 27 юни беше проведена встъпи-
телна среща по проекта „Развитие 
на фискалната децентрализация и 
подобряване на финансовото управ-
ление на местно ниво в България“ с 
участието на представители от Глав- 
на дирекция за подпомагане на 
структурните реформи към Евро-
пейската комисия и Експертния цен-
тър за добро управление към Съвета 
на Европа, МРРБ, НСОРБ и Сдруже-
ние „Форум Гражданско Участие“. 
Кметът на Самоков Владимир Геор-
гиев, член на УС на НСОРБ, под-
черта важността на проекта, в ре-
зултат от който общините и Сдру-
жението се надяват на реални стъп-
ки към финансова децентрализация 
на българските общини, която е във 
фокуса на НСОРБ от 1996 г. 
Проектът се финансира от Евро-
пейския съюз чрез инструмента за 
Техническа помощ (TSI) и се изпъл-

нява от Съвета на Европа, в сътруд-
ничество с Европейската комисия. 
Той се координира от Министерст-
вото на регионалното развитие и 
благоустройството, в тясно сътруд-
ничество с НСОРБ, Министерство 
на финансите и заинтересовани 
граждански организации. 
Целта му е да подкрепи финансова-
та автономност на българските об-
щини в съответствие с европейските 
практики и стандарти. В резултат от 
изпълнението му се очаква подобря-
ването на правната, финансовата и 
стратегическата рамка за фискална 
децентрализация. 
При изпълнението на проекта ще се 
идентифицират предизвикателства-
та и ще бъдат разработени възмож-
ни решения. Предвиждат се работни 
срещи, дейности за изграждане на 
капацитет и обществени консулта-
ции. В технически доклад ще бъде 
направен анализ на съществуващата 

правна, административна и опера-
тивна рамка на общините. Ще бъде 
изготвен доклад с препоръки за по-
добряване на законодателната и фис- 
кална рамка на основата на баланси-
рана и ефективна децентрализация.  
Ще бъде разработен и документ с 
препоръки за административни, 
регулаторни и законодателни про-
мени във финансирането на местни-
те власти, базирани на европейската 
практика. Предвидени са обучения 
и обучителни материали, които ще 
отговарят на нуждите на общините 
и ще допринесат за развитието на 
ефективни, отговорни и прозрачни 
местни институции. 
Резултатите от проекта ще се диску-
тират в Съвета по децентрализация 
на държавното управление и Наци-
оналната платформа на партньорите 
за добро демократично управление 
на местно ниво. 

Стартира проект за фискална децентрализация и подобряване на финансовото 
управление на местно ниво 

https://www.facebook.com/NAMRB.1996
https://www.facebook.com/NAMRB.1996
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6915
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6915
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6915
mailto:m.tsvetkova@namrb.org
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6925
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6925
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6925
mailto:n.staykova@namrb.org
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В периода 27 юни – 1 юли се прове-
доха следните присъствени обуче-
ния:  

На 27 и 28 юни в гр. Пловдив 14 
служители от общинските админис-
трации присъстваха на обучение по 
модул „Превенция, управление на 
кризи и защита при бедствия“. Бяха 
обсъдени изготвянето и актуализа-
цията на Общинските планове за 
защита при бедствия и общинския 
профил на риска.    

На 27 и 28 юни, в обучение на тема 
„Управление на водите и екология“, 
взеха участие 19 служители от об-
щините, където бяха подробно дис-
кутирани общинската собственост и 
начини на използване на водите, 
водните обекти и ВиК системи, 
както и правомощията и 

задълженията на общините за 
подобряване и опазване на 
атмосферния въздух. 

В периода 27 – 29 юни в к.к. Боро-
вец се проведе обучение на тема 
„Вътрешна организация на общинс-
ките дейности“. В него участие взе-
ха 30 общински служители.  Разгле-
дани бяха редица теми, сред които 
различните дейности по управление 
на човешките ресурси, вътрешния 
одит и финансов контрол, като осо-
бено внимание се обърна на проб-
лемите на информационната сигур-
ност и защитата на информацията 
при информационните системи в 
общините.  

В гр. Вършец от 29 юни до 1 юли се 
проведе и обучение на тема 
„Управление на отпадъците“, къде-

то участие взеха 26 общински служи-
тели. Сред най-обсъжданите теми 
бяха Закона за управление на отпадъ-
ците и актуалните изменения в подза-
коновата нормативна уредба. 

В обучение на тема „Правомощия 
на кметските наместници“, прове-
дено в периода 29 юни – 1 юли, к.к. 
Боровец, участваха 18 служители от 
общинските администрации и кмет-
ските наместничества. Участниците 
бяха подробно запознати със стату-
та на Кметския наместник, което 
включва Закона за администрация, 
правомощията му, както и възмож-
ните конфликти на интереси.  

Ако не сте успели да се заявите за 
участие до сега, можете да го нап-
равите за следващите безплатни 
обучения на https://forms.gle/
a8Wn5vL2zuTxuGhSA . 

С темите, графика и програмите на 
обученията можете да се запознаете 
на https://www.namrb.org/
obucheniq_2022. 

Събитието бе организирано от ГД 
„Пожарна безопасност и защита на 
населението“, с подкрепата на 
УНСС. Министърът на вътрешните 
работи в оставка Бойко Рашков 
приветства участниците в кръглата 
маса и подчерта, че , освен органите 
за пожарна безопасност и защита на 
населението, все по-важна роля 
имат и гражданите, чрез участието 
си в доброволни формирования. 

Парламентарният секретар на 
НСОРБ Благой Станчев благодари 
за усилията, които ГД „Пожарна 
безопасност и защита на население-
то“ полага, за да бъде реализиран 
процесът по създаване и развитие 
на доброволчеството в България и 
очерта трудностите, които общини-
те, особено тези с население до 30 
хил. души, срещат при регистрира-
нето и поддържането на добровол-

ните формирования. 

Директорът на ГД „Пожарна безо-
пасност и защита на населението“ гл. 
комисар Николай Николов представи 
основните моменти в стратегията за 
развитие на доброволните формиро-
вания в страната. Утвържда- ването, 
насърчаването и развитието им като 
устойчива и надеждна съставна част 
на единната спасителна система, 
трябва да бъде наша първа стратеги-
ческа цел, подчерта той. 

Доброволните формирования от 

Пловдив представиха дейността си 
и запознаха присъстващите с успе-
хи и предизвикателствата, пред 
които са изправени. 

На форума присъстваха членовете 
от Младежкия доброволен отряд 
към община Белово, сформиран 
март тази година и преминало пъл-
номащабното учение за доброволци, 
организирано от община Брацигово, 
ГД „Пожарна безопасност и защита 
на населението“ и Националната 
асоциация на доброволците. 

Кръгла маса, посветена на доброволните формирования в България 

Обученията за периода 27 юни – 1 юли 

https://www.facebook.com/NAMRB.1996
https://www.facebook.com/NAMRB.1996
https://forms.gle/a8Wn5vL2zuTxuGhSA
https://forms.gle/a8Wn5vL2zuTxuGhSA
https://www.namrb.org/obucheniq_2022
https://www.namrb.org/obucheniq_2022
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Възможност за участие в мрежата по проекта ,,Изграждаме Европа                         
с представители на местното самоуправление“ 

Проектът ,,Изграж- 
даме Европа с пред-
ставители на мест-
ното самоуправле-
ние‘‘ на Европейс-
кия парламент се 

изпълнява от Европейската комисия 
(ЕК) в сътрудничество с Европейс-
кия Комитет на регионите.  
Целева група: местни власти, об-
щини. Насърчават се местните влас-
ти, особено по-малките, с население 
под 100 хил. души и тези, до които 
по-слабо достигат информационни-
те дейности на ЕС, да кандидатст-
ват и да станат членове.  

Насърчават се да кандидатстват и по
-големите градове, региони и меж-
динните местни органи, които могат 
да играят ролята на катализатори и 
популяризатори на проекта. 

Местните власти следва да номини-
рат местните представители, които 
да станат част от мрежата. Координа-
тори на мрежата са местните власти. 
Жалещите да членуват в мрежата 
следва да попълнят формуляр за кан-
дидатстване и декларация за интерес. 
По проекта ще се предоставят кому-
никационните материали, публика-
ции и уебинари и др. за участието на 
гражданите на местно ниво. Плани-

рат се визити в институциите на ЕС 
в Брюксел и достъп до интерактив-
на платформа за улесняване на ко-
муникацията. Членовете на мрежа-
та се очаква да работят с избирате-
лите на местно ниво и политиците 
от ЕП, да участват в живота на мре-
жата, както и в проучванията поне 
два пъти в годината.  
Членството важи до края на манда-
та на общинския съветник, избор-
ния представител. 

От 22 юни поканата по проекта е 
отворена за кандидатстване. 
Четете повече на страницата на 
НСОРБ. 

В рамките на 150-та сесия на Евро-
пейския комитет на регионите, деле-
гацията на българските местни влас-
ти проведе среща със София Алвеш, 
директор в Генерална дирекция 
„Регионална и селищна политика“ на 
Европейската комисия и нейния 
екип. Срещата бе по инициатива на 
НСОРБ и имаше за цел обсъждане на 
приоритетни въпроси за българските 
местни власти от компетенциите на 
генералната дирекция. 

Госпожа Алвеш информира, че Спо-
разумението за партньорство е на 
финален етап и предстои да се прие-
ме в началото на юли. Приемането на 
програмите ще последва в началото 
на есента. Тя подчерта активната ра-
бота с управляващите органи (УО) и 
националните власти за приемане на 
пълния пакет преди края на годината.  

Основна тема в дискусията бе необ-
ходимостта от спешни мерки по 
ОПОС и ОПРР за индексиране на 
общинските инфраструктурни проек-
ти заради ръста на енергоносителите, 
строителните материали и разходите 
за труд. 

Госпожа Алвеш сподели, че това е 
проблем за много други държави и 
разговорите с националните власти 
продължават. ЕК е предвидила гъв-
кавост и възможности за промени. В 
същото време след като българският 
парламент не е приел предложения-
та за промени в ЗОП, с които да се 
даде възможност за използване на 
методика за адаптиране на цените, 
отново са в изходна позиция.  

Екипът на госпожа Алвеш подчерта, 
че управлението на договорите е в 
полето на действие на съответния 
УО. Ако той реши, че има нужда да 
премести средства от една дейност в 
друга, това не би било спряно от ЕК, 
което е известно на националните 
власти в България. 

Българските местни власти очертаха 
липсата на комуникация с тях, вкл. 
по темата за възможностите за гъв-
кавост и инструменти. Липсата на 
анализи и отчитане на различните 
казуси при договорите с доставчици 
пречи въпросът да намери решения 
в полза на всички. Дълго време няма  
реални резултати, а отговорността се 
прехвърля между националното ни-
во и ЕК, от което най-потърпевши са 
местните власти и общностите.  

Представителите на българските 
общини поискаха ясни указания от 
ЕК към националните власти и пред-
приемане на спешни действия.  

Обобщавайки дискусията, госпожа 
Алвеш постави две основни теми: 

правилата за провеждане на общест-
вените поръчки и финансирането — 
европейско и национално. Тя под-
черта, че екипите работят активно за 
разясняване на всички възможности 
за гъвкавост при съществуващите 
правила за Оперативните програми. 
Според нея, среща с УО и одитира-
щия орган, който реално е изискал 
изготвянето на методика, би било 
стъпка в правилната посока, за да се 
уточнят възможностите за финанси-
ране и да се върне обратна информа-
ция за нуждите. Вече има добър при-
мер с Румъния, че подобни мерки 
работят.  

Екипът на София Алвеш информира, 
че има възможност за организиране 
на обучения по подхода на Интегри-
раните териториални инвестиции. По 
новата програма ще има 2 приорите-
та за техническа помощ и изгражда-
не на капацитет. В сегашната програ-
ма все още има достатъчен ресурс, 
които може да бъде реорганизиран и 
в комуникация с УО е предвидено 
организиране на едно общо обучение 
за всички общини. Възнаграждаване-
то на труда на лицата, участващи в 
звената за подбор на проекти по ИТИ, 
не е планирано и не се разглежда като 
приоритет. 

В заключение госпожа Алвеш посо-
чи, че директната връзка с общините 
в България е изключително ценна и 
предложи комуникацията по тези и 
други теми да продължи. 

Българската делегация в Европейския комитет на регионите обсъди                           
с представители на ЕК проблеми от настоящия и следващия програмен период 

https://www.facebook.com/NAMRB.1996
https://www.facebook.com/NAMRB.1996
https://www.namrb.org/bg/aktualno/vazmozhnost-za-utchastie-mrezhata-po-proekta-izgrazhdame-evropa-s-predstaviteli-na-mestnoto-samoupravleniev
https://www.namrb.org/bg/aktualno/vazmozhnost-za-utchastie-mrezhata-po-proekta-izgrazhdame-evropa-s-predstaviteli-na-mestnoto-samoupravleniev
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Изпълнителна агенция по околна 
среда (ИАОС) на своята интернет 
страница публикува два важни за 
общините Заповедите за определя-
не на общините, изпълнили/
незпълнили за 2019 г. целите по 
чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО). 
Те се издадено по реда на чл. 28б, 
ал. 3 от Наредба № 7/19.12.2013 г. 
за реда и начина за изчисляване и 
определяне размера на обезпече-
нията и отчисленията, изисквани 
при депониране на отпадъци. 
Заповедите могат да бъдат видени 
на следния линк:  
https://eea.government.bg/bg/nsmos/
waste/waste_legislation/informatsiya
-2019g 

За тяхното навременно издаване 
НСОРБ многократно отправяше 
искания до министъра на околната 
среда и водите. 
От Заповед №164/22.06.2022 г. се 
констатира, че в страната 33 об-
щини са изпълнили за 2019 г. це-
лите „за повторна употреба, ре-
циклиране и оползотворяване на 
отпадъчни материали“ (по чл. 31, 
ал. 1, т. 1 от ЗУО) и съот вет но 
ще могат да намалят с 50 % своите 
отчисления за депониране. 
 
От Заповед № 165/23.06.2022 г. се 
констатира, че в 168 общини са 
изпълнили за 2019 г. целите „за 
ограничаване на количеството 
депонирани биоразградими бито-

Публикувани Заповеди за постигане на общинските цели за рециклиране 

ви отпадъци“ (по чл. 31, ал. 1, т. 2 
от ЗУО) и съот вет но ще могат  да 
намалят с 50% своите отчисления 
за депониране. 
За общините, които са успели да 
постигната и двата вида цели по 
чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУО ще 
могат да се освободят от пълно 
плащане на отчисленията през съ-
ответната година на основание чл. 
64, ал. 5 и ал. 6 от ЗУО.  
Обръщаме внимание, че Заповеди-
те № 164/22.06.2022 г и № 
165/23.06.2022 г. могат да бъдат 
обжалвани в 14-дневен срок от съ-
общаването им по реда на Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс 
пред Върховния административен 
съд, каквато практика вече същест-
вува.  

Предлагат се промени в Класификатор на длъжностите в администрацията  

На Портала за обществени консул-
тации е публикуван за обществено 
обсъждане Проект на постановле-
ние за изменение и допълнение на 
нормативни актове на Министерс-
кия съвет (Класификатор на длъж- 
ностите в администрацията (КДА), 
Наредбата за прилагане на Класи- 
фикатора на длъжностите в адми- 
нистрацията (НПКДА), Наредба за 
заплатите на служителите в дър- 
жавната администрация и Поста-
новление №67 на Министерския 
съвет от 2010 г. за заплатите в бю-
джетните организации и дейности). 
Според вносителите на проекта, 
промените в нормативните са свър- 

зани със заложените цели и приори-
тети за оптимизация на администра-
цията. Длъжностите в държавната 
администрацията следва винаги да 
бъдат съответствие със законодател-
ството и със спецификите на осъщес-
твяваните дейности. С оглед привеж-
дането им в съответствие се подгот-
вя проект на постановление за изме-
нение и допълнение на нормативни 
актове на Министерския съвет – 
КДА и НПКДА. 
Целта на консултацията е да се посо-
чат идентифицирани проблеми, как-
то и да се дадат предложения по 
привличането и задържането на мла-
ди хора в администрацията, на спе-

циалисти от бизнес организациите 
и за по-бързото кариерно израства-
не на служителите. 
Срокът за обществено обсъждане е 
до 16 юли 2022 г. Становища могат 
да се изпращат на Ваня Новакова, 
дирекция „Модернизация на адми-
нистрацията“, АМС на e-mail: 
v.novakova@government.bg  
С проекта на постановлението и 
мотивите на вносителя може да се 
запознаете от: 
https://www.strategy.bg/
PublicConsultations/View.aspx?
lang=bg-BG&Id=6902  

Приемат се предложения за Националната система  
„Живи човешки съкровища – България” за 2022 г. 

Министерството на културата стар- 
тира процедурата за попълване на 
Националната система „Живи чо- 
вешки съкровища – България” за 
2022 г.  
Право на номинации имат народни- 
те читалища, общински, регионални 
и държавни музеи и юридически 

лица с нестопанска цел с предмет на 
дейност в областта на нематери- 
алното културно наследство. 
Процедурата преминава през два 
етапа – областен и национален. 
Областният етап ще протече в пери- 
ода юли – септември и се организи- 
ра от областните администрации. За 
селектиране на постъпилите канди- 
датури ще бъдат създадени експер- 
тни комисии. До 30 септември 2022 
г. в Министерството на културата 
трябва да постъпят протоколите от 
работата на областните комисиии и 
пълните досиета на селектираните за 
национално ниво кандидатури. 

През октомври национална комисия 
ще обсъди излъчените областни 
кандидатури и ще направи аргумен- 
тирано предложение за вписването 
на нови елементи в Националната 
представителна листа на нематери- 
алното културно наследство. 
За допълнителна информация: ди- 
рекция „Международно сътрудни- 
чество, европейски програми и ре- 
гионални дейности” на Министерс-
тво на културата, тел.: 02/ 94 00 930  
и 02/ 94 00 827. 
Информация и формуляри за канди-
датстване: https://mc.government.bg/
newsn.php?n=8293&i=1. 

https://www.facebook.com/NAMRB.1996
https://www.facebook.com/NAMRB.1996
https://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/waste_legislation/informatsiya-2019g
https://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/waste_legislation/informatsiya-2019g
https://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/waste_legislation/informatsiya-2019g
mailto:v.novakova@government.bg
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6902
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6902
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6902
https://mc.government.bg/newsn.php?n=8293&i=1
https://mc.government.bg/newsn.php?n=8293&i=1
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Актуално  

NAMRB.1996 

Бюрото за връзка на Европейския 
парламент в България организира 
дискусия на тема „Социалният 
фонд за климата за по-справедлив 
енергиен преход“, която ще се про-
веде на 8 юли от 10.00 до 11.30 ч. с 
ограничен брой публика на живо в 
Дома на Европа в София, ул „Г. С. 
Раковски“ № 124, София с предва-
рителна регистрация. Тя ще бъде 
излъчвана онлайн на страницата на 
Бюрото на ЕП в България във Face-
book и в канала в YouTube. Ще бъ-
де осигурен и жестов превод.  

Целта на дискусията ще бъде да се 
разяснят целите и начинът на дейс-
твие на предложения Социален 
фонд за климата, и да се обсъди с 
представители на Европейския пар-
ламент, националните власти и нес-
топанския сектор какво е необходи-
мо за успешното му прилагане в 
страната и какви ще са последиците 
от въвеждането му за българските 
граждани и фирми. 

В центъра на дискусията ще бъдат 

европейските дефиниции за енер-
гийна и мобилна бедност, както и 
предвидените мерки срещу тези 
явления, напр. намалението на да-
нъци и такси върху енергията или 
други форми на пряка подкрепа на 
доходите, стимулите за реновиране 
на сгради и за преминаване към въ-
зобновяеми източници на енергия в 
сградите, стимулите за преминава-
не към по-екологосъобразен транс-
порт и др. 

В дискусията ще вземат участие 
Петър Витанов, член на Евро-
пейския парламент (С&Д), доклад-
чик в сянка по Социалния фонд за 
климата, Радослав Рибарски, пред-
седател на Комисията по енергети-
ка в Народното събрание, Георги 
Стефанов, началник на кабинета 

на зам. министър-председателя по 
климатични политики в оставка, Ве-
нета Цветкова-Димитрова и др. 

Предвидено е събитието да започне 
с панелна дискусия, последвана от 
отговори на въпроси от публиката в 
залата и онлайн. 

Регистрацията е до 7 юли на: https://
ec.europa.eu/eusurvey/runner/
RegistrationForm08072022. Местата 
са ограничени. 

Тук можете да намерите програмата 
на събитието. 

Изпращайте въпросите си към учас-
тниците предварително в slido с код 
#SCF. По време на дискусията въп-
роси ще могат да бъдат задавани 
чрез коментари към излъчването във 
Facebook и YouTube. 

Дискусия „Социалният фонд за климата за по-справедлив енергиен преход“ 

Министерство на транспорта и съоб-
щенията организира Евро Техно 
Инфо Ден на 5 юли от 10:00 ч. в 
Представителството на Европейска-
та комисия в България: София, ул. 
„Раковски” 124. 

Програмата на събитието включва 

представяне на правилата за участие 
и възможностите за финансиране по 
европейски програми в областта на 
цифровата и транспортна свързаност 
– Механизъм за свързване на Европа 
и програма „Цифрова Европа“. 

Регистрация за участие на: 
ffd_info@mtitc.government.bg.  
За допълнителна информация: Ели 
Канева – държавен експерт в дирек-

ция „Цифрова свързаност“ и нацио-
нален представител в Програмните 
комитети по Механизма за свързване 
на Европа и по програма „Цифрова 
Европа“ на тел. 9409 284 или на 
email: ekaneva@mtitc.government.bg. 

Информация за събитието е качена и 
на официалния сайт на Министерст-
вото в „Актуално“ и в „Европейски 
програми и проекти“. 

Европейски програми в областта на цифровата и транспортна свързаност 

Образователна програма „Нестле за по-здрави деца“  

Програмата има за цел да насърчи балансираното хранене и активния начин на жи-
вот при децата на възраст между 3 и 12 години, предоставяйки забавни и интерак-
тивни уроци за училища и детски градини в цяла България. Тя се осъществява с 
подкрепата на Министерство на образованието и науката, Министерство на мла-
дежта и спорта и Министерство на здравеопазването, както и редица неправителст-
вени организации. Образователното съдържание на „Нестле за по-здрави деца“ е 
достигнало до над 30 000 деца в детски градини и училища в цялата страна.  

Срокът за заявяване на желание за участие за училищата и детските градини 
до 22 юли включително. За записване за участие в програма „Нестле за по-
здрави деца“ е необходимо единствено да бъде изпратен попълнен формуляр от 

съответното училище/ детска градина на имейл: healthierkids@otdoconsult.com. 

Участието в програмата дава възможност за включване в националния конкурс „За по-здрави деца“. Наградите се 
присъждат на най-добре представилите се по време на финалното събитие училища и детски градини : безвъзмездно 
финансиране на стойност 3 000 лв. за първите места, 2 000 лв. за вторите и 1 000 лв. за третите места. 

Програмата е насочена към деца от детски градини, и ученици от 1 до 4 клас, а срокът за подаването на самите проекти 
ще бъде удължен до 30 октомври 2022 г. Пълна информация за програмата може да разгледате тук, вкл. обучител-
ните материали, правилата за участие и наградния фонд, както и документите за подаване на проектите. 

https://www.facebook.com/NAMRB.1996
https://www.facebook.com/NAMRB.1996
https://www.facebook.com/eplosofia/
https://www.facebook.com/eplosofia/
https://www.youtube.com/user/epiosofia
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RegistrationForm08072022
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RegistrationForm08072022
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RegistrationForm08072022
https://www.europarl.europa.eu/bulgaria/resource/static/files/import/social_climate_fund_event/programme-08072022.pdf
https://app.sli.do/event/8b49tvbWK9KUdXzPZisYgS
mailto:ffd_info@mtitc.government.bg
mailto:ekaneva@mtitc.government.bg
https://www.mtc.government.bg/bg/category/157/ministerstvo-na-transporta-i-suobshteniyata-organizira-evro-tehno-info-den
https://www.mtc.government.bg/bg/category/273
https://www.mtc.government.bg/bg/category/273
mailto:healthierkids@otdoconsult.com
https://www.nestle.bg/bg/nashiyat-prinos/obrazovatelna-programa-nestle
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През юли НСОРБ
-Актив ЕООД, 
дружеството на 

НСОРБ, ще проведе 2 национални 
срещи, част от събитийния календар 
на Сдружението.  
На 12 и 13 юли, с любезното дома- 
кинство на община Стара Загора, за 
девета поредна година ще се прове-
де Националната среща на 
общинските предприятия и 
търговски дружества.  
Събитието има за цел да даде въз- 
можност за обсъждане и търсене на 
общи решения за по-резултатно и 
качествено изпълнение на общин- 
ските ангажименти в стопанската 
сфера, за споделяне на практики и 
насърчаване на усилията за предос 
тавяне на достъпни и конкурентни 
услуги.  
Във форума ще бъдат представени 
полезни идеи и възможности за по- 
вишаване на ефективността на дей- 

ностите по подобряване на стан- 
дарта на живот в общините. 
Ще бъдат представени нови техно- 
логии и приложението им, възмож- 
ности за съвместна работа и парт- 
ньорство между бизнеса и общи- 
ните, които могат да съдействат за 
оптимизиране и модернизиране на 
общинските услуги.  
Ексклузивен партньор на Национал 
ната среща на общинските пред 
приятия и търговски дружества е 
„Сен Гобен – България“. 

На 26 и 27 юли, за пета година 
Сдружението и неговото търговско 
дружество НСОРБ-Актив, органи-
зират Национална среща на експер-
тите по социални дейности и 
здравеопазване от общините. Фо-
румът ще се проведе с подкрепата 

на община Пловдив.  
Целта на срещата е да бъде платфор-
ма за професионално обсъждане и 
формулиране на решения за подоб-
ряване работата на социалните и 
здравните експерти от общините и 
за провеждането на конструктивни 
дискусии между представителите на 
местната и централната власти за 
подобряване на взаимодействието 
при предоставянето на помощ в тези 
две ключови сфери. 
Експертите от общините и предста-
вителите на централната власт, биз-
неса и неправителствения сектор ще 
могат да споделят своите проблеми 
и очаквания и да търсят общи пози- 
ции по всички въпроси, като страни, 
ангажирани в усилията да бъдат оси-
гурени ефективни общински услуги. 
Програма, информация с условията 
за включване, както и начина да се 
регистрирате за участие в събитията, 
ще намерите на сайта на НСОРБ-

Електронен бюлетин 25/2022 

Предстоящо 

NAMRB.1996 

Две национални срещи през юли 

До няколко седмици ще изпращаме нов, по-
удобен, компактен седмичен Електронен бюле-
тин, по който работим в момента.  
Можете да направите или промените своя 
абонамент за получаване на Бюлетина още 
сега.  
Абонаментното каре се намира в средата на 
началната страница на сайта ни, под рубриките 
Актуално и Общините днес. Абонирането е 
бързо – въвеждате имейл адреса, на който иска-
те да получавате бюлетина и натискате бутон 
„Абонирайте се“.  
Всички настоящи абонати ще продължат да 
получават бюлетина на вече подадените адре-
си на електронни пощи. 

Компетентности и 
правомощия на общинската 
данъчна администрация 

4 - 6 юли  
гр. Вършец, хотел 

"Медикус" 

Управление на общинската 
собственост 

4 - 6 юли  
гр. Добрич, хотел 

"Изида" 

Правомощия на кметските 
наместници 

4 - 6 юли  
к.к. Пампорово, хотел 

"Финландия" 

Управление на водите и 
екология 

5 -6 юли 
гр. Бургас, хотел 

"Мираж" 

Управление на общинските 
финанси 

6 - 8 юли  
гр. Вършец, хотел 

"Медикус" 

Управление на отпадъците 6 - 8 юли  
гр. Добрич, хотел 

"Изида" 

Обществен ред и сигурност 7 - 8 юли  
к.к. Пампорово, хотел 

"Финландия" 

В обученията не могат да участ-
ват служители, които вече са пре-
минали присъствени или дистан-
ционни семинари по същата тема. 
Съгласно изискванията на проек-
та, изборни лица не могат да 
участват. 
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 

Предстоящи обучения 4 – 8 юли 

https://www.facebook.com/NAMRB.1996
https://www.facebook.com/NAMRB.1996
mailto:m.ivanova@namrb.org
mailto:m.tsvetkova@namrb.org
mailto:v.georgiev@namrb.org
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Зелената сделка 

NAMRB.1996 

Тази година светът 
навлезе в екологи-
чен дълг на 28 
юли, според данни 
на Световната мре-
жа за екологичен 
отпечатък. Той се 

изчислява като създадените от Зе-
мята количество ресурси за година 
се разделят на потреблението на 
човечеството – храна, дървен мате-
риал, суровини за производството 
на дрехи и т.н. Полученото число се 
умножава по 365, дните в една стан-
дартна календарна година. 

Природата ни дава „бюджет“ от при- 
родни ресурси, които е в състояние 
да възобнови за една година, а чове-
чеството все по-бързо го разходва. 

За България животът на „екологи- 
чен кредит“ през 2022 г. настъпи 7 

седмици по-рано, на 9 юни. Това 
означава, че на тази дата сме прик-
лючили с устойчивото потребление 
и производство.  

Денят на екологичния дълг настъпва 
все по-рано всяка година, което оз-
начава, че хората ускоряват степента 
си на експлоатация на природата, 
черпейки все повече храна, вода, 
дървен материал, въздух и суровини 
за енергия. За последните две годи-
ни Тазгодишната дата е най-ранната 
за шестте десетилетия, откакто се 
води статистика.  

Глобалната свръхконсумация става 
факт през 1970 г. Изследването по-
казва, че за да задоволим потреби-
телското търсене днес ние използва-
ме със ¾ повече ресурси от тези, 
които екосистемите биха могли да 
регенерират, или имаме нужда от 

Местните власти участваха в дискусията на DIR.BG за процесите на зелена 
трансформация, устойчиво развитие и декарбонизация 

ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА – ВИЗИЯ ЗА             
БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА 

Община Габро-
во, Общинска-
та мрежа за 
енергийна 
ефективност 
„Еко Енергия“ 
и Центърът за 
енергийна 

ефективност „ЕнЕфект“ организи-
рат дискусионен форум „Кметовете 
говорят“, с централна тема „Финан- 
сиране и изпълнение на проекти за 
енергийна ефективност и ВЕИ“. 
Събитието ще се проведе на 7 и 8 
юли в Ритуалната зала на община 
Габрово, съвместно с Академия 
„Лидерите“ и с медийното парт-
ньорство на 3e-news.  
Ще бъдат обсъдени теми, свързани 
със стратегическото планиране и 
ролята на енергийния мениджмънт 
на местно ниво, финансовата децен-
трализация, отговорите на енергий-
ната криза, изискванията на гражда-
ните към сградното обновяване.  
За участие в дискусиите са покане-
ни представители на централната 
власт, кметове на общини, Нацио-
налният Доверителен Екофонд 

(НДЕФ), Българска банка за разви-
тие (ББР) и Фонд „Енергийна ефек-
тивност и възобновяеми източни-
ци“ (ФЕЕВИ). Конференцията ще 
бъде открита от евродепутатите Ева 
Майдел и Радан Кънев.  
Първият панел на форума поставя 
фокус върху енергийната криза и 
финансовата децентрализация, като 
се предвижда в дискусията участие 
да вземат вицепремиерът по клима-
тичните политики и министър на 
околната среда и водите Борислав 
Сандов, кметът на Габрово Таня 
Христова, зам.-кметовете на Сто-
лична община и на Бургас – Десис-
лава Билева и Весна Балтина, пред-
ставители на НДЕФ и ББР. 
Как местните власти да реализират 
плановете си, ще дискутират дирек-
торът на дирекция „Централно 
координационно звено“ към МС 
Иван Иванов, кметовете на Габрово 
и Добрич – Таня Христова и Йордан 
Йорданов, членът на УС на НСОРБ 
и кмет на Враца Калин Каменов и 
изпълнителният директор на Фонд 
ФЛАГ Надя Данкинова.  
Европейските политики за обновя-

Финансиране и изпълнение на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ –       
акценти на дискусионен форум „Кметовете говорят“ в Габрово 

От 9 юни България е в „екологичен кредит“, алармират от WWF 

1.75 планети. Например, жителите 
на Япония потребяват толкова ся-
каш разполагат с осем пъти по-
голяма територия, а американците – 
с ресурсите на повече от пет плане-
ти като Земята. 

България се нарежда сред една пета 
от държавите, ползваща 80% от ре-
сурсите на Земята. 

Изследването показва, че ако успя-
ваме да забавим Деня на екологич-
ния дълг само с пет дни всяка годи-
на, човечеството ще заживее в хар-
мония с природните ресурси до сре-
дата на века. Експертите са на мне-
ние, че ако постигнем ограничаване 
на въглеродните емисии с 50%, това 
би изместило датата на Деня с цели 
три месеца назад.  

По информация от Световния фонд за 
дивата природа (WWF)  

ване на сградния фонд, ролята на 
държавата при популяризирането 
на мерките по енергийната ефектив-
ност и очакванията на гражданите 
ще коментират Боряна Димитрова 
от Алфа рисърч, зам.-министър на 
регионалното развитие и благоуст-
ройството Деляна Иванова, кме-
тът на община Габрово Таня Хрис-
това, зам.-кметът на община Бур-
гас Чанка Коралска, кметът на 
община Смядово Иванка Петрова и 
представители на ББР и (ФЕЕВИ.  
От подиума на събитието предста-
вителите на местната власт ще имат 
възможност да споделят предизви-
кателствата, с които се сблъскват, в 
усилията си да осигурят приложе-
ние на политиките за по-добро уп-
равление на енергията и наличните 
местни ресурси. Ще се проведат и 
демонстрации на строителни прак-
тики, интерактивен уъркшоп между 
граждани и кметове, обучения за 
строителни професионалисти и 
граждани и специализирано про-
дуктово изложение. 
Запознайте се с програмата на кон-
ференцията ТУК, регистрация ТУК.  

https://www.facebook.com/NAMRB.1996
https://www.facebook.com/NAMRB.1996
https://cee.gabrovo.bg/wp-content/uploads/2022/06/Gabrovo-July-2022_.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqY21OmQou2v7pDtZM7cduEeFN0sUpvLFNpHa9_BfB4ygCUw/viewform
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За втора поредна година в България 
се провежда акселераторска програ- 
ма за еко-иновации “Клайм Аксе 
лерейтър Блек Сий” (Clim Accelera-
tor Black Sea) с финансиране, 100 
хил. евро. Това e регионална прог- 
рама за ускоряване и финансиране 
на еко иновации, която допринася 
за екологичната устойчивост и нама- 
ляването на емисиите въглероден 
диоксид в атмосферата. Финансира 
се от публично-частното иноваци- 
онно партньорство “Общност за зна- 
ние и иновации за климата” на Евро- 
пейския институт за иновации и тех- 
нологии (ЕИТ) – EIT Climate-KIC. 

В България проектът се реализира 
от “Иновейшън Стартър Акселерей- 
тър” (Innovation Starter Accelerator), 

като част от консорциум Румъния-
България, с водещ партньор Impact 
Hub Bucharest. 

Акселераторът за стартиращи идеи в 
борбата с климатичните промени е 
подходящ за екипи с амбиция да раз- 
вият бизнес моделите си в областта 
на кръговата икономика и да рабо- 
тят за въвеждане на стратегията за 
Европейския зелен пакт. 

Той допринася за превръщането на 
ЕС в модерна, ресурсно ефективна и 
конкурентоспособна икономика.  

Основните цели на пакта: 

към 2050 г. да няма нетни емисии 
на парникови газове; 

икономическият растеж ще бъде 
отделен от използването на природ- 
ни ресурси; 

нито един човек или регион в ЕС да 
не бъде изоставен. 

Първото издание на проекта в Бъл- 
гария се проведе през 2021 г. и 

На 28 юни се състоя работна среща 
на тема „Набиране на идеи в подк-
репа на подпомагане на интелигент-
ни селища и решения в България“, 
организирана от Националната сел-
ска мрежа (НСМ). В нея участваха 
представители на звеното за управ-
ление на НСМ, общини и НСОРБ, 
МИГ и МИРГ, читалища и НПО, 
работещи в областта на гражданс-
ките инициативи, Управляващите 
органи на Програмата за развитие 
на селските райони и Програмата за 
морско дело и рибарство.  
Методи Методиев, национален екс-
перт на проектите Smart Rural 21 & 
Smart Rural 27, представи работата 
и проектите на Генерална дирекция 
„Земеделие и селски райони“ на ЕК 
– SmartRural 21 и SmartRural 27 
https://www.smartrural27.eu/. Предс-

тавени бяха отличе-
ните добри практи-
ки, в т.ч. у нас – в с. 
Куртово Конаре 
(мобилизиране на 
общността за въз-
раждане на земе-
делските традиции 
и създаване на ку-
линарен и туристи-

чески продукт) и с. Смилян (за 
трансформация на местната иконо-
мика и развитие на база специфич-
ния местен продукт, Смилянския 
боб, в съчетание със стопанско 
оползотворяване на местните при-
родни и производствени даденос-
ти).  

Представителите на НСОРБ презен-
тираха опита по изпълнение на про-
ект „ГАЛОП“ по ФМ на ЕИП 
(https://galop.namrb.org/) и ключови-
те параметри на ангажираните 10 
пилотни целеви територии. 

Общото между пилотните инициа-
тиви на ГД „Земеделие“ на ЕК и на 
Сдружението – смяната на ритъма и 
алгоритъма по планиране и финан-
сиране на местното развитие:  

1) осъзнаване на нуждата от смяна 
на курса;  

Подпомагане на интелигентни селища и решения в България 

Акселераторска програма подкрепя родни стартъп компании с еко идеи 

подкрепи 14 стартъп компании. 

През 2022 г. се планира подкрепа за 
още 14 родни компании: 

8 стартиращи идеи във фаза “идея” 
с грант от 5000 евро. Екипите ще 
преминат през двумесечна интензив- 
на обучителна акселераторска прог- 
рама, за да адаптират своите идеи и 
правилно да изберат първи клиенти, 
партньори и ниши за развитие; 

3 компании във фаза “идея” ще 
получат обучение и грантово 20 
хил. евро за развитие на идеята си.; 

3 зелени компании във “валида- 
ция” ще получат и менторска под- 
крепа за срещи с инвеститори за 
фаза “ускорен растеж”. 

Стартиращите компании с еко-идеи 
могат да кандидатстват в програ- 
мата за Фаза 1 и Фаза 2 (начален 
етап и валидация) до 17 август, а за 
Фаза 3 (ускорен растеж) – до края 
на септември. 

2) опознаване на местния потенциал 
– богато стопанско, културно-
историческо и природно наследство;  

3) мобилизиране на общността за 
единно мислене и действие;  

4) подготовка на ясни „стратегии“ 
със засилен бизнес/практически 
елемент;  

5) гъвкаво ползване на наличните 
собствени, местни, национални и 
дори международни източници на 
техническа и финансова подкрепа. 

Участниците в срещата коментира-
ха, че в България концепцията за 
„интелигентни селища“ не присъст-
ва в стратегическите документи за 
следващия програмен период и в 
стратегическия план за Общата сел-
скостопанска политика 2023 – 2027. 

Всички населени места, селски об-
щини и партньори са принудени да 
се състезават помежду си, а не да 
градят териториални партньорства. 
Друга пречка е бюрократизираният 
начин на прилагане на териториал-
ните подходи, особено Водено от 
местните общности развитие, които 
би следвало да насърчават местните 
хора и тяхната инициатива.  

https://www.facebook.com/NAMRB.1996
https://www.facebook.com/NAMRB.1996
https://www.smartrural27.eu/
https://galop.namrb.org/
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Неджми Али, кмет на община 
Джебел, пред Радио Кърджали 

Кметът взе учас-
тие в срещата на 
членовете на  
„Обнови Евро-
па“ в Комитета 
на регионите и в 
Европейския 

парламент. 
„Реализирането на общите поли-
тически цели налага ускорено 
междуинституционално сътрудни-
чество повече от всякога. Предста-
вителите на местните и регионал-
ните власти биха допринесли зна-
чително в този процес, споделяй-
ки проблемите, които са пряко 
свързани с ежедневието на евро-
пейските граждани, като дават и 
поглед над функционирането на 
Съюза на местно ниво.", заяви Не-
джми Али. 
Кметът на Джебел и бивш евроде-
путат поощри изграждането на 
ефикасен и ефективен канал за 
комуникация, който да засили сът-
рудничеството между двете инс-
титуции - Европейския парламент 
и Комитета на регионите. Неджми 
Али, който представлява България 
в асамблеята на представителите 
на местните и регионалните влас-
ти в Европейския съюз, акцентира 
върху необходимостта от обединя-
ване на усилията и съвместна ра-
бота за реализиране на общите 
политически приоритети с цел 
осигуряване на по-ефективен за-
конодателен процес.  
Вижте повече в материала на БНР. 
Четете повече ТУК. 
едно място могат да се съчетават 
местните усилия, националните 
усилия и европейските усилия". 
 
 
Корнелия Маринова, кмет на Ло-
веч, пред телевизия „Евроком“ 

„Гласът на общи-
ните не се зачита. 
Имаме огромни 
очаквания по от-
ношение на акту-
ализацията на 

бюджета предвид растящите цени 
на електроенергия и газ. Нито сто-
тинка компенсации досега. Прави-
телството тълкуваше публичната 
сфера като производствен потреби-
тел.“ Кметът на Ловеч коментира 
още въпросите с хартиената бюле-

тина, поведението на политически 
сили по време на консултациите при 
президента, както и електронните 
услуги в общините. В Ловеч има 130 
такива услуги, а въвеждането им 
освобождава  ресурс, който може да 
се използва за друго. 
Четете интервюто ТУК. 
 
 
 
Пенчо Милков, кмет на Русе, пред 
TVN-Bulgaria   

“Недопустимо е това, 
което оставят фирмите-
изпълнители на ВиК 
проекта след себе си”, 
заявява градоначални-
кът. По думите му, как-
вото виждат и те, виж-
да и той. Само утре ще 
бъдат съставен три акта 

на водното дружество, посочва гра-
доначалникът с уточнението, че не 
Общината е възложител на тези ре-
монти и отправя допълва, че жите-
лите на града също могат да се за-
щитят за повреденото си имущест-
во. 
„Възложил съм на юристите всички 
вреди и щети по улици, по тревни 
площи, ще ги предявим в съда“, каз-
ва Пенчо Милков и прикани гражда-
ните да направят същото. 
Чуйте записа ТУК. 
 
 
д-р Генчо Генчев, кмет на Свищов, 
пред Агенция „Фокус““ 

Силно амортизирана-
та водопреносна мре-
жа на територията на 
няколко населени мес-
та в община Свищов и 
критичната ситуация 
в село Совата са пово-
дът за пореден път 
кметът на Свищов да 

сигнализира институциите за теж-
ката криза с безводието в голяма 
част от жителите на общината. 
В писмо до министъра на регио-
налното развитие и благоустройст-
вото и областния управител на об-
ласт Велико Търново кметът на 
Свищов описва подробно критич-
ната ситуация и загубата на над 
80% от водния ресурс. Той се об-
ръща към компетентните органи с 
настоятелно искане за предоставя-
не на финансова помощ за справя-
не с критичната ситуация  
Четете повече ТУК. 
 

 
 
Иса Бесоолу, кмет на Павел баня,  
за Радио Стара Загора 

„Продължават 
ремонтите на 
пътищата и 
водопреносна-
та мрежа. До 
края на октом-
ври трябва да 

приключат ремонтите на старата и 
новата сграда на общината. Предс-
тои и откриването на още два голе-
ми хотела, тъй като се отчита уве-
личение на туристопотока, каза още 
кметът. Той коментира, че са необ-
ходими около 1 милион и 500 хиля-
ди лева са за ремонт на общинския 
плаж.  
Гост на „Репортер“ на БНР Стара 
Загора беше и заместник-кметът 
Милена Кавръкова.  
Чуйте записа ТУК. 
 
 
Силвия Георгиева, изпълнителен 
директор на НСОРБ, пред аген-
ция „Фокус“ 

„Най-голямата група 
дейности на Балканска-
та мрежа В40 са насо-
чени към по-голямо 
сътрудничество в сфе-
рата на климата. Друга-
та голяма тема, която 
обединява кметовете в 

мрежата, са дейностите по мигра-
ция, следвана от местната демокра-
ция. Четвъртата голяма тема, която 
обединява членовете на В40, е ра-
ботата в посока интелигентни гра-
дове и цифрова трансформация. 
Четете повече ТУК. 
 
 
Йорданка Фандъкова, кмет на 
Столична община, пред БНТ 

Има добра нови-
на за стотици 
хиляди софиян-
ци, които полз-
ват ежедневно 
градски транс-

порт – днес при гласуването на акту-
ализацията на бюджета получихме 
финансова подкрепа от държавния 
бюджет за градския транспорт. Това 
заяви кметът на София Йорданка 
Фандъкова в „Още от деня“.  
Относно цената на билета Фандъ-
кова е категорична – „Цената на 
билета от 1.60 не се променя“.   
Гледайте видеото ТУК. 

https://www.facebook.com/NAMRB.1996
https://www.facebook.com/NAMRB.1996
https://bnr.bg/kardzhali/post/101669888
https://www.borbabg.com/2022/06/28/otlichiha-znakovi-kmetove-v-obshhina-veliko-trnovo/?fbclid=IwAR1J1WJbUErc85qcMoEWSOOJI4RaZTp9nw4IhrXjqZryYUd4AlSPZbMtt4o#.Yrqodsz53TI.facebook
https://eurocom.bg/show/delnici/14892
https://tvn.bg/kmetat-na-ruse-dava-izpalnitelite-na-vik-proekta-na-sad-zove-i-grazhdanite-da-si-tarsyat-pravata/
http://www.focus-news.net/news/2022/06/29/2952719/obshtina-svishtov-za-poreden-pat-alarmira-institutsiite-za-amortiziralata-vodoprenosna-mrezha-v-naselenite-mesta-i-realnata-opasnost-ot-bedstveno-polozhenie-v-s-sovata.html
https://bnr.bg/starazagora/post/101669144/pavel-bana-tarsi-sredstva-za-remont-na-obinskia-plaj
http://www.focus-news.net/news/2022/06/28/2952576/silviya-georgieva-nsorb-balkanskata-mrezha-b40-e-otvorena-za-vsichki-zhelaeshti-obshtini-ot-vsichki-11-balkanski-darzhavi.html
https://bnt.bg/news/yordanka-fandakova-cenata-na-bileta-ot-160-ne-se-promenya-v323947-307839news.html
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На заседание на Комитета за наблю-
дение на ОП „Наука и образование 
за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) 
са одобрени критериите за подбор 
по две операции от стратегическо 
значение по Програма „Образова- 
ние“ 2021-2027 г. http://sf.mon.bg/?
go=news&p=detail&newsId=1056. 
Целта на операция „Обща и допъл-
нителна подкрепа за личностно 
развитие в училищното образова-
ние“ е да се насърчи потенциала за 
личностно развитие на учениците за 
трайното им приобщаване в учи-
лищното образование, като фокусът 
е върху учениците от уязвими гру-
пи, в това число роми. Общият й 
бюджет е 151.123 млн. лв. Очаква-
нията са, че с предвидените дейнос-
ти ще се намали делът на преждев-
ременно напусналите училище.  
Фокусът на бъдещите интервенции 
ще са учениците до завършване на 
основно образование (VII клас), ка-
то ще се подкрепят и ученици от 
гимназиалния етап. Операцията 
предвижда допълнително обучение, 
насочено към ученици, които имат 
системни пропуски по даден учебен 
предмет, които имат обучителни 
затруднения и които са отсъствали 
дълго от училище, както и на учени-
ци с пропуски в усвояването на 
учебното съдържание, възникнали 
вследствие на непредвидени обстоя-
телства като COVID-19, с фокус 
развитие на базови умения. Конкре-
тен бенефициент по операцията ще 
е Министерството на образованието 
и науката, което ще осъществи под-
бор на училищата, които желаят да 
бъдат включени в изпълнението на 
дейностите. Процесът на подбор на 
училищата следва да вземе предвид:  
 броя на учениците от уязвими 
групи в съответното училище; 
 обосновка за необходимостта от 
дейности за обща подкрепа за лич- 
ностно развитие на учениците; 
 броя на учениците със СОП, в 

Програмата за образование стартира с операции за над 220 млн. лв. 

риск, с хронични заболявания, с изя- 
вени дарби в съответното училище; 
 обосновка за необходимостта от 
осъществяване на дейности за обща 
и допълнителна подкрепа за лич -
ностно развитие на учениците със 
СОП, с хронични заболявания, в 
риск и с изявени дарби; 
 броя на учителите и непедаго- 
гическия персонал (вкл. екипите за 
личностно развитие), ангажиран с 
тяхното обучение; 
 обосновка за необходимостта от 
назначаване на допълнителен педа- 
гогически и непедагогически пер- 
сонал; 
 обосновка за необходимостта от 
закупуване на оборудване/обзавеж 
дане за допълнителна подкрепа за 
личностно развитие на ученици; 
 обосновка за необходимостта от 
обучение на предложения брой спе-
циалисти, като се посочат основни- 
те предизвикателства пред учени- 
ците, областите, в които педагоги- 
ческите специалисти/непедагогически 
персонал имат нужда да развиват 
уменията си, вкл. за работа с ин- 
струментариума за определяне на 
учениците в риск от отпадане, като 
инвестициите се обвържат с кон- 
кретни показатели за подобрение на 
резултатите, мотивацията и пости- 
женията на учениците; 
 анализ на образователните ре- 
зултати на включените ученици и 
план за подобряването им на го- 
дишна база в рамките на изпълне- 
ние на проекта, както и 1 година 
след приключване на операцията. 
 Регионалните управления на 
образо- ванието (РУО) ще извършат 
оценка на документите от училища-
та и класирането им на областно 
ниво. 
Втората операция „Модернизиране 
на професионалното образование 
и обучение“ е с бюджет 70 млн. лв. 
и цели да подпомогне адаптирането 
на професионалното образование и 
обучение спрямо динамиката на 
пазара на труда и да подкрепи раз-
витието на уменията за професиите 
на настоящето и бъдещето. Пред-
вижда се инвестиране в повишаване 
на уменията и компетентностите на 
педагогическите специалисти по 
професионална подготовка и на 
учениците в системата на професи-

оналното образование и обучение в 
партньорство с бизнеса. 
Конкретен бенефициент по опера-
цията ще е Министерството на об-
разованието и науката, което ще 
осъществи подбор на училищата, 
които желаят се включат в изпълне-
нието на дейностите. Процесът на 
подбор на училищата следва да взе-
ме предвид:  
 броя на учителите и преподава- 
телите по професионална подготов- 
ка, които ще преминат през обу- 
чения в дейностите по операцията; 
 броя на учениците, изложени на 
риск от отпадане, които да бъдат 
включени в гъвкави пътеки за анга- 
жиране и включване в обучение; 
 броя на учениците, които ще се 
включат в допълнителни занимания 
за подобряване на трансверсалните 
и ключовите компетентности по 
професионална подготовка; 
 броя ученици, които ще се вклю- 
чат в допълнителни практики в ра- 
ботна среда/учебно предприя тие; 
 броя на наблюдаващите учите- 
ли от училището за практиките в 
реална работна среда; 
 списък на работодателите със 
заявен интерес или сключено спора-
зумение с училището и броя на 
наставниците от работодателите; 
 броя учебни предприятия, кои- 
то училището планира да създаде; 
 броя на потенциалните предста- 
вители на бизнеса и науката, които 
ще бъдат привлечени в дейностите 
по професионална подготовка на 
учениците; 
РУО ще извършат оценка на доку-
ментите от училищата и класиране-
то им на областно ниво. 
Програма „Образование“ 2021-2027  
е изпратена официално на 24 юни 
т.г. за одобрение от Европейската 
комисия http://sf.mon.bg/?
go=news&p=detail&newsId=1057. 
Предвижда се по нея да бъдат ин-
вестирани близо 1.9 млрд. лв. от 
Европейския социален фонд 
(ЕСФ+) и държавния бюджет в под-
крепа на модернизацията и дигита-
лизацията на образованието, свърз-
ването му с пазара на труда и при-
общаването на деца от уязвими гру-
пи към училище. 

https://www.facebook.com/NAMRB.1996
https://www.facebook.com/NAMRB.1996
http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1056
http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1056
http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1057
http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1057
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Проектът на Програмата за храни и 
основно материално подпомагане 
2021 – 2027 г. е изпратен официал-
но на Европейската комисия  
По програмата страната ни ще по-
лучи финансиране в размер на 411 
млн. лв за материална подкрепа на 
най-уязвимите групи, живеещи в 

бедност и дълбока социална изола-
ция. 
Средствата, които ще бъдат осигу-
рени от Европейския социален 
фонд+ и националния бюджет, са 
почти два пъти повече спрямо пери-
ода 2014 – 2020 г. Това ще позволи 
да бъдат разширени целевите групи 
обект на подкрепа и видовете по-
мощ. Към познатото до момента 
подпомагане с пакети с хранителни 
продукти и топъл обяд ще бъде до-
бавена подкрепа с хигиенни матери-
али, продукти от първа необходи-
мост за новородени и кухня за деца 
от 10 месеца до 3 години. 
Новите помощи са определени на 
база предложенията от подкрепени-
те партньорски организации, както и 

за допълване на националната поли-
тика за смекчаване и намаляване на 
бедността и преодоляване на соци-
алното изключване.  
Предвижда се различните видове 
подкрепа да достигнат общо до над 
600 хил. лица, които са в невъзмож-
ност да осигурят своите и на децата 
си основни жизнени потребности. 
Партньорските организации ще са 
длъжни да предоставят на потреби-
телите и съпътстващи мерки, съоб-
разени с индивидуалните им нужди 
и с акцент върху преодоляване на 
социалната им изолация. 
Резюме на Програма за храни, под-
готвено от екипа на НСОРБ, може 
да намерите на страницата на Сдру-
жението. 

Програмата за храни е изпратена на ЕК 

Продължава на стр. 15

На 11 юли ще се 
проведе заседание 
на Комитета за наб-
людение на Програ-
мата за развитие на 
селските райони 

2014-2020 г. (ПРСР). Предвижда се 
одобряване на изменение в тексто-
вете и критериите за подбор на про-
екти по 4 операции по подмярка 7.2 
„Ин-вестиции в създаването, по-
добряването или разширяването 
на всички видове малка по маща-
би инфраструктура“.  

Предлаганите изменения касаят въз- 
можност за обявяване на процедури 
за подбор на проекти насочени към 
общините по преходния период на 
Общата селскостопанска политика:  

Отпадане на изискването общини с 
одобрен проект по конкретна дей-
ност от проведен прием на заявле-
ния за подпомагане, да не могат да 
кандидатстват с проект за същата 
дейност в рамките на следващ при-
ем на заявления по подмярката; 

Неприлагане по предстоящия при-
ем на Методиката за определяне на 
гарантирани бюджети за общините 
в обхвата на дефиницията за селски 
район; 

Прилагане на новата национална 
дефиниция за „селски райони”, съг-
ласно която това са общините, в 
които няма населено място с насе-

Комитетът за наблюдение на ПРСР ще обсъди предстоящия                                                  
прием на общински проекти по подмярка 7.2. 

ление над 15 хил. души или 215 от 
всички 265 общини на територията 
на страната. Всички дейности за 
малка по мащаби инфраструктура 
през периода на удължаване на сро-
ка на ПРСР ще са допустими единс-
твено на територията на селските 
райони, според новата дефиниция; 

За инвестиции в строителство, ре-
конструкция и/или рехабилитация 
на нови и съществуващи общински 
пътища, улици, тротоари, съоръже-
нията и принадлежностите към тях, 
приоритет да бъде даван и на изг-
раждане и/или реконструкция на 
инфраструктура, която осигурява 
директна свързаност на населено 
място с по-висок клас пътища; 

За инвестиции в реконструкция и/
или ремонт на общински сгради, в 
които се предоставят обществени 
услуги, за подобряване на тяхната 
енергийна ефективност, приоритет 
да бъде даван и на проекти, насоче-
ни към производство на енергия за 
собствено потребление от възобно-
вяеми енергийни източници. 

Промените в критериите за под-
бор на проекти, които са изпрате-
ни на общините, отразяват описани-
те по-горе промени в Програмата и 
касаят 4-типа инвестиции, по които 
се планира обявяването на отделни 
процедури за прием на общински 
проекти през юли със срок за кан-
дидатстване септември: 

Пътна инфраструктура: общ 
бюджет 50 млн. евро за строителст-
во, реконструкция и/или рехабили-
тация на съществуващи общински 
пътища и съоръженията и принад-
лежностите към тях. Максимален 
размер на проект от 1.5 млн. евро; 

ВиК инфраструктура: общ бю-
джет 50 млн. евро за изграждане, 
реконструкция и/или рехабилита-
ция на водоснабдителни системи и 
съоръжения в агломерации с под 2 
хил. е.ж. в селските райони, обс-
лужвани от консолидирани ВиК 
оператори. Максимален размер на 
проект от 1.5 млн. евро; 

Улична инфраструктура: общ 
бюджет 35 млн. евро за строителст-
во, реконструкция и/или рехабили-
тация на нови и съществуващи ули-
ци и тротоари, съоръженията и при-
надлежностите към тях. Максима-
лен размер на проект от 1 млн. евро; 

Енергийна ефективност на об-
щински сгради: общ бюджет 15 
млн. евро за ремонт, оборудване и/
или обзавеждане на общински сгра-
ди, в които се предоставят общест-
вени услуги, с цел подобряване на 
тяхната енергийна ефективност. 
Максимален размер на проект от 
500 хил. евро. 

За формиране на общо становище, 
очакваме коментари и предложения 
от общините от селските райони до 6 
юли на ел. поща namrb@namrb.org.  

https://www.facebook.com/NAMRB.1996
https://www.facebook.com/NAMRB.1996
https://www.asp.government.bg/bg/deynosti/operativna-programa-za-hrani/operativna-programa-za-hrani-2014-2020/novini-i-aktualni-sabitiya/proektut-na-novata-programa-za-hrani-e-izpraten-do-evropejskata-komisiya-za-odobrenie/
https://www.asp.government.bg/bg/deynosti/operativna-programa-za-hrani/operativna-programa-za-hrani-2014-2020/novini-i-aktualni-sabitiya/proektut-na-novata-programa-za-hrani-e-izpraten-do-evropejskata-komisiya-za-odobrenie/
https://www.asp.government.bg/bg/deynosti/operativna-programa-za-hrani/operativna-programa-za-hrani-2014-2020/novini-i-aktualni-sabitiya/proektut-na-novata-programa-za-hrani-e-izpraten-do-evropejskata-komisiya-za-odobrenie/
https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/evropeyski-fondove-2021-2027/programi-s-evropeysko-finansirane/programa-za-hrani-i-ili-osnovno-materialno-podpomagane
https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/evropeyski-fondove-2021-2027/programi-s-evropeysko-finansirane/programa-za-hrani-i-ili-osnovno-materialno-podpomagane
mailto:namrb@namrb.org
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Политиката за сближаване увеличава подкрепата си за Украйна 

Европейската 
комисия прие 
нов пакет от 
мерки „Гъвкава 
помощ за тери-
ториите (FAST-
CARE)“, който 

разширява предоставената подкрепа 
по Инструмента CARE: https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/bg/ip_22_4043  .  

CARE мобилизира инвестиции за 
жилища, здравеопазване, превода-
чески услуги или обучение за разсе-
лените хора, както и за приемащите 
ги страни. Поради нарастващите 
нужди, Европейският съвет, Евро-
пейският парламент и регионите на 
ЕС, призоваха Комисията да предс-
тави нови инициативи в рамките на 
Многогодишната финансова рамка.  

FAST-CARE отговаря на тези иска-
ния и предлага допълнителна гъвка-
вост при изпълнение на инвестици-
ите в рамките на Политиката на 
сближаване, допринася за смекчава-
не на забавеното изпълнение на фи-
нансирани от ЕС проекти поради 
COVID-19 и причинените от война-
та големи разходи за енергия, недос-
тиг на суровини и работна сила. 

Пакетът въвежда три промени в 
законодателството по Политика-
та на сближаване за периодите 
2014-2020 и 2021-2027: 

1. Повече подкрепа за приемащи-
те разселените хора – държави-
членки, местни власти и органи-
зации на гражданското общество:  

 Плащанията по предварителното 

финансиране се увеличават с 3.5 
млрд. евро, които трябва да бъдат 
изплатени през 2022 и 2023 г., което 
ще осигури бърза допълнителна лик-
видност на всички държави-членки. 
Това е в допълнение към 3.5 млрд. 
евро плащания за предварително 
финансиране, които вече са извър-
шени по REACT-EU от март 2022 г.;  

 Възможността за 100% съфинанси-
ране от ЕС в рамките на периода 
2014-2020 г. се разширява до мерки, 
насърчаващи социално-икономичес 
ката интеграция на граждани на тре-
ти държави. Тази възможност се раз-
ширява и по програмите за периода 
2021-2027 г., като ще бъде преразг-
ледана към средата на 2024 г. ; 

 Държавите-членки могат да увели-
чат размера на опростените единич-
ни разходи за покриване на основни-
те нужди на бежанците от 40 евро, 
въведени от CARE, на 100 евро на 
седмица на човек. Те могат да поис-
кат възстановяването на тези разхо-
ди за период до 26 седмици;  

 Възможността за кръстосано финан- 
сиране, вече предоставена по CARE 
между Европейския фонд за регио-
нално развитие и Европейския социа-
лен фонд, се разширява и до Кохези-
онния фонд. Това означава, че Ко-
хезионният фонд вече може да моби-
лизира ресурси за справяне с после-
диците от миграционните предизви-
кателства.  

2. Гарантиране, че инвестициите 
отиват там, където са необходими:  

Най-малко 30% от ресурсите, 
мобилизирани от предоставената 

гъвкавост, трябва да бъдат пре-
доставени за операции, управля-
вани от местни власти и органи-
зации на гражданското общество, 
действащи в местните общности, 
така че тези, които поемат те-
жестта на усилията, да получат 
адекватна подкрепа; 

Разходите за операции, насочени 
към миграционните предизвикател-
ства, могат да бъдат декларирани 
със задна дата за възстановяване, до- 
ри когато операцията е завършена; 

Програмите могат да подкрепят 
операции извън териториалния си 
обхват, но в рамките на държавата-
членка. Това ще позволи насочване 
на подкрепа там, където тя е най-
необходима.  

3. Практическа подкрепа за реша-
ване на проблема със забавено 
изпълнение на проекти:  

Проекти над 1 млн. евро (напр. в 
строителния сектор), подкрепени 
по програмите 2014-2020 г., които 
не могат да бъдат завършени нав-
реме поради увеличението на це-
ните, недостига на суровини и 
работна сила, могат да бъдат под-
крепяни по Програмите за перио-
да 2021- 2027 г.  

Повече гъвкавост за държавите-
членки при приключване на програ-
мите, за да увеличат максимално 
размера на средствата, които могат 
да получат, дори когато изпълнени-
ето е забавено. 

Очаква се предложените изменения 
да бъдат приети от Европейския 
парламент и Съвета. 

На заседанието си 
от 29 юли, Минис-
терският съвет прие 
решение, съгласно 
което Управлява-
щия орган на 

Програмата за развитие на селс-
ките райони (ПРСР) може да 
открие процедура за предоставя-
не на безвъзмездна финансова 
помощ със средства до 163 203 
274 лв. над финансовия ресурс 
по подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или 

Осигурени са допълнителни средства за предстоящия прием на общински проек-
ти по подмярка 7.2. 

разширяването на всички видо-
ве малка по мащаби инфраст-
руктура“. 
Наличният бюджет към момента 
от 130 166 726 лева е крайно не-
достатъчен, както с оглед на голе-
мия брой общини попадащи в де-
финицията за „селска общи-
на“ (215 броя), така и с оглед на 
спецификата и размера на инфрас-
труктурните проекти, които са 
допустими за подпомагане по 
ПРСР 2014 - 2020 г. 
С приемането на решението, се 

очаква да се одобрят значителен 
брой проекти по подмярка 7.2, в 
рамките на адекватни за предвиде-
ните дейности финансови размери, 
с което да се постигнат в по-
голяма степен количествените це-
ли по подмярката и финансова 
рамка по ПРСР 2014 – 2020 г. 
Поканите за набиране на проекти 
към общините са планирани за 
обявяване през настоящия месец. 
Повече информация за тях на 
страницата на НСОРБ. 

https://www.facebook.com/NAMRB.1996
https://www.facebook.com/NAMRB.1996
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_22_4043
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_22_4043
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_22_4043
https://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanie-na-ministerskiya-savet-na-29-06-2022-g
https://www.namrb.org/bg/aktualno/kn-na-prsr-s-diskusiya-za-predstoyashtiya-priem-na-obshtinski-proekti-po-podmyarka-72
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На 29 юни в Пловдив беше открит 
Комплекс за ранно детско развитие, 
съвместен проект на община Плов-
див и Фондация „За нашите деца“. 
В събитието се включиха зам.-
министърът на труда и социалната 
политика Иван Кръстев, зам.-
министърът на образованието и нау-
ката Мария Гайдарова, представите-
лят на УНИЦЕФ за България Крис-
тина де Бройн, Н.Пр. посланикът на 
Великобритания Роб Диксън, кме-
тът на община Пловдив Здравко 
Димитров, представители на адми-
нистрацията на Омбудсмана, на 
НСОРБ, на неправителствения сек-
тор и бизнеса.   

Комплексът обединява Центъра за 
обществена подкрепа „За деца и 
родители“, историческата експози-
ция „Другото детство“ и обучител-
ната част на Академията за социал-
но учене и развитие.  

Услугите се помещават в реновира-
ната сграда на най-стария дом за 
деца в България – сиропиталището 
„Рада Киркович“, създадено през 
1878 г., когато група жени се обеди-
няват в подкрепа на осиротелите 
след освободителната война деца.   

Комплексът е първият в пловдивска 
област, който събира на едно място 
здравни, образователни и социални 

В Пловдив бе открит първият в областта комплекс за ранно детско развитие 

услуги, в подкрепа на деца и семейс-
тва в нужда. Специалистите в него 
ще осигуряват помощ на деца от 0 
до 7 години с трудности в развитие-
то, деца без родителска грижа или 
настанени в приемно семейство, 
както и подкрепа на родители в зат-
руднено положение.   

Той разполага със сензорна стая, 
стая за рехабилитация, за музикоте-
рапия и логопедичен кабинет.   

Комплексът разполага с помещения 
за физикална рехабилитация и за 
психологическа подкрепа. Има спе-
циализирана сензорна зала за стиму-
лиране на зрителните центрове в 
мозъка на детето.  

Фината детска моторика ще се разви-
ва в игровата зала, където играчките 
са предимно от естествено дърво.  

Външен асансьор ще осигурява по-
лесен достъп до сградата. До края 
на годината се очаква подкрепа в 
него да намерят 1000 деца и техни-
те семейства. 

Центърът ще си партнира с болнич-
ни заведения и АГ-отделения, за да 
се предотвратява изоставянето на 
деца още в родилното отделение. 
Експерти на фондацията ще работят 
и с кандидат-осиновители. Ще се 
организират курсове за родителски 
умения. Дейността на центъра ще 
обхваща и по-малки и отдалечени 
населени места. 

След церемонията бяха подписани 
два меморандума за сътрудничест-
во между община Пловдив, фонда-
ция „За нашите деца и The Found-
ling museum – London. 

Снимка: Фондация „За нашите деца“  

На 24 и 25 юни общините Елена и 
Златарица организираха заедно 
Празник на Местната инициативна 
група. Пред гражданите на двете 
общини бе представена информа-
ция за подхода ЛИДЕР и ВОМР,  
дейността на сдружението, сключе-
ните към момента договори, предс-
тоящите приеми на проектни пред-
ложения за финансиране и дейнос-
тите по изпълнение на стратегията. 
На празника имаше богата музикал-
но-артистична програма, демонст-
рации на характерни за района зана-
яти и много забавни игри. 
В община Златарица местни жени 
представиха за пореден път домаш-
но приготвени вкусни специалите-
ти, а НЧ „Развитие-1885“ приготви-
ха ароматен чай за всички. В града 
от няколко години на Еньовден се 
изготвя „Здравен алманах“, в който 
всеки можеше да напише своя изпи-

тана рецепта и така да продължи 
традицията за допълване на тази 
енциклопедия на здравето. 
З а празника бе проведен конкурс 
„Цветенца от шишенца, билки от 
кутийки и всякакви джунджурий-
ки“, сътворени от пластмаса, хартия, 
метал и всякакви непотребни отпад-

ни материали.  
В Художествената галерия гр. Еле-
на бе уредена изложба на картини 
на Любомир Чакъров, изработени 
от отпадъчни материали, предоста-
вени от неговия син Борис Чакъров 
от гр. Златарица. Тя може да бъде 
разгледана до края на юли. 

Общините Елена и Златарица с общ празник 

https://www.facebook.com/NAMRB.1996
https://www.facebook.com/NAMRB.1996
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На 29 юни в центъра на Плевен из-
никна провокативна „арт инстала-
ция“ от изхвърлените само за ден на 
нерегламентирани места отпадъци. 
Изтърбушени дивани, черчевета, 
бидон, фотьойли, автомобилни гу-
ми, счупени мебели и монитори са  
„експонирани“ на площад 
„Възраждане“. 

Идеята на е на кмета Георг Спар-
тански, който даде импровизирана 
пресконференция пред грамадата. 
„Исках по този начин да направя 
една провокация, но в добрия сми-
съл, към гражданското чувство на 
плевенчани, защото ние с основа-
ние сме град, който може да се гор-
дее с много неща, но има и такива, 
които, ако ги замитаме под килима 
и не им даваме гласност, няма да 
вървим напред“, подчерта кметът.  

Той добави, че дълги години об-
щинската управа се бори с наруши-
телите на чистотата в града, но е 
невъзможно да бъдат поставени  

камери на всеки контейнер за смет.  

„Нека скромно всеки да не мърси 
365 дни в годината, за да не се нала-
га геройски, по български, да пола-
гаме титанични усилия и да отчита-
ме едни мимолетни резултати, а 
след това да се връщаме в естестве-
ното си състояние на мръсотия и 
неподреденост“, каза още кметът.  

Според него, ако няма обществена 
нетърпимост към прояви на съседи, 
които „нагло посред бял ден“ изна-
сят боклуците си от мазета, тавани, 
от ремонти на апартаменти и не се 
подават сигнали срещу тях, няма 
как ситуацията с чистотата в града 
да бъде променена.  

„Докато правим такива грамади 
като днешната, България няма да е 
земен рай и "Швейцария на Балка-
ните“, добави Спартански. 

Само за миналата година община 
Плевен е платила от бюджета си 
над 570 хил. лв. за обезвреждане на 
нерегламентирани сметища. Само 

за пет месеца тази година сумата е 
275 хил. лв.  

Кметът подчерта, че ако не бъдат 
харчени тези пари за почистване на 
незаконни сметища, то може да бъ-
дат вложени в ремонти на улици 
или изграждане на детски и спортни 
площадки. Кметът призова гражда-
ните да подават сигнали за наруши-
тели, които изхвърлят безразборно 
ненужните им вещи, за да бъдат 
налагани санкции, а извършителите 
да бъдат принуждавани сами да по-
чистват.  

Безденските карстови извори – обявени за природна забележителност 

Министерство на околната среда и 
водите обяви Безденските карсто-
ви извори за природна забележи-
телност. 

Мотивите на решението по Закона 
за защитените територии са опаз-
ване на карстовите извори като 
обект на неживата природа с есте-
тична стойност и възможността за 
развитието на екологосъобразен 
туризъм. Предложението за обявя-
ване на природната забележител-
ност е на Асоциацията на паркове-

те в България, със съдействието на 
община Костинброд. 

Новият обект на защита е с обща 
площ 161,736 дка в землището на 
село Безден и се вписва в регистъ-
ра на защитените територии на 
МОСВ. Местността от години е 
място за туристически посещения, 
облагородено от общината. Обявя-
ването й за защитена ще подпо-
могне превръщането й в една от 
големите туристически дестина-
ции на територията на община 

Костинброд и ще допринесе за 
развитието на туризма в нея. 

Рок фестивалът „We are going to 
Мъглиж“ се завръща през август. 
Целта на фестивала е да поддър-
жа и развива българската авторс-
ка музика и е насочен към широ-
ката рок публика в България. 
Деветото издание ще събере лю-
бителите на „твърдата музика“ 

на 19 и 20 август в местността Равня поляни край Мъглиж. Десет банди ще се изявят през двата фестивални 
дни на старопланинските поляни. Рок фестивалът се осъществява със специалното съдействие на община 
Мъглиж.  
И тази година условието за участие е групите да изпълняват само авторска музика.  

Девето издание на рок фестивала в Мъглиж 

„Арт инсталация“ на безотговорността и „андрешковщината“ в Плевен 

https://www.facebook.com/NAMRB.1996
https://www.facebook.com/NAMRB.1996


 

 21 

Електронен бюлетин 25/2022 

Новини от общините 

NAMRB.1996 

От 26 до 28 юни община Габрово бе 
домакин на национален спортно-
терапевтичен лагер за лица, вклю-
чени в програми за психосоциална 
рехабилитация на зависими, който 
се организира за девета поредна 
година, но за първи път извън сто-
лицата. 

Мотото на събитието „Не всички 
хора са зависими, но всички зависи-
ми са хора!“ обединява представи-
тели на терапевтични общности за 
психосоциална рехабилитация на 
зависими от България и Гърция, 
държавни институции, отраслови 
организации и НПО. 

Организатори са община Габрово, 
Сдружение „Реванш“ и Фондация 
„Общност в помощ на зависимите“, 
с подкрепата на ОФК „Янтра Габ-
рово“ и Български футболен съюз.  

Приветствие към участниците под-
несе Невена Минева, заместник-
кмет на община Габрово. Специал-
но поздравление бе изпратено и от 
Силвия Георгиева, изпълнителен 
директор на НСОРБ.  

В рамките на инициативата се про-
веде кръгла маса, на която бяха 
представени добри практики за ре-
социализация на зависими. По вре-
ме на дискусията бяха очертани 
основните предизвикателства в про-
цеса на реинтеграция – липса на 
ангажираност от страна на институ-
циите и недостатъчен брой на пла-
тените места в програмите. 

Община Габрово предостави сграда 
в с. Поповци за терапевтичен цен-
тър „Свети Илия“. Много са реали-
зираните в партньорство проекти в 
сферата на превенцията, лечението, 
рехабилитацията и ресоциализация-

та на зависимите. Община Габрово 
предостави безвъзмездно и помеще-
ния за Консултативен и Дневен 
център на Фондацията, които се 
използват за работа с групи, срещи, 
консултации и социални контакти. 
Младежите активно се включват в 
помощ на общината, като участват 
в ремонтните дейности на ЦНСТ, 
помагат при организацията на дви-
жението по време на общинския 
карнавал и доброволно помагат на 
ОП „Благоустрояване“. 

На кръглата маса бяха обобщени и 
дефицитите в процеса на ресоциа-
лизация, на които да се търсят ре-
шения и подкрепа за: 

трудово консултиране и посред-
ничество; 
продължаване на образование; 
здравно посредничество и правно 
консултиране; 
активна работа с близките и се-
мействата. 

Антоново и Сунгурларе реализират съвместен проект за интеграция на ромите  

Проектът, който 
ще се реализира до 
януари 2024 г., е 
насочен към роми 

и лица от други уязвими групи, жи-
веещи в труднодостъпни и/или сег-
регирани общности, със затруднен 
или неравен достъп до услуги, изп-
равени пред крайна бедност, соци-
ално изключване и маргинализация, 
вкл. родители, чиито деца трябва да 
ходят на детска градина или учили-

ще и/или успешно преминали курс 
за професионално обучение.  

Услуги ще се изпълняват в три на-
селени места на територията на две-
те общини. 

Очаква се да бъдат подпомогнати 
40 деца за усвояване на знания и 
умения в извънкласни занимания – 
музика, танци, български език, мате-
матика. Ще бъдат провеждани ин-
формационни кампании за повиша-
ване на здравната култура, за соци-

алните и здравните права, както и на 
тема семейно планиране и начини за 
избягване на забременяване. 

Предвижда се откриване на девет 
работни места за роми и лица от 
други уязвими групи, изграждане 
на детска площадка в ромската ма-
хала на с. Антоново, както и заку-
пуване на обзавеждане и оборудва-
не за учебни зали в общинския цен-
тър и селата Изворово и Моравица. 

Със светлинно шоу на крепостта „Баба Вида“, нестинарски танци и изпълнения 
на Ансамбъла за народни песни и танци „Дунав“ и Градския духов оркестър Видин 
отбеляза на 29 юни Международния ден на река Дунав  

Национален спортно-терапевтичен лагер в Габрово 
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съсредоточи върху гарантирането 
на ролята на политиката на сближа-
ване като стълб на европейския 
проект. „Размиването на политика-
та на сближаване в бъдещата мно-
гогодишна финансова рамка след 
2027 г. е риск, който не бива и не 
може да бъде пренебрегван и Коми-
тетът на регионите трябва да отсто-
ява позицията“, каза той. 

В първия ден на сесията бяха одоб-
рени и 4 становища. В позицията по 
Новата стратегия на ЕС за Арктика, 
акцент са възможностите на регио-
на за предоставяне на знания, про-
дукти, ресурси и енергия, които са 
от решаващо значение за постига-
нето на целите на ЕС в областта на 
климата.  

Градовете и регионите на ЕС призо-
ваха ЕК да засили критериите за оп-
ределяне на трудовия статус на работ- 
ниците в цифрови платформи, като 
част от едноименното становище.  

Приети бяха и Стратегия на ЕС за 
борба с антисемитизма и насърчава-
не на еврейския живот (2021-2030) 
и Пакет за разширяване 2021. 

В дебата по резолюция за резулта-
тите от Конференцията за бъдещето 
на Европа и нейните последващи 
действия се включи членът на Евро-
пейския парламент Ги Верховстад. 

През втория 
ден бяха пред-
ставени прио-
ритетите на 
Чешката ре-
публика, коя-
то ще предсе-

дателства на Съвета на ЕС от 1 юли 
до 31 декември 2022 г.: 

- Управление на бежанската криза и 
следвоенното възстановяване на 
Украйна 

- Енергийна сигурност 

- Укрепване на отбранителните спо-
собности на Европа и сигурността в 
киберпространството 

- Стратегическа устойчивост на ев-
ропейската икономика 

- Устойчивост на демократичните 
институции. 

Мотото на Председателството е: 

Комитетът на региони с нов председател за следващите две години и половина  

На 29 и 30 юни в Брюксел се прове-
де последната сесия от мандата на 
Апостолос Цицикостас като предсе-
дател на Европейския комитет на 
регионите (КР).  

Начело на КР 
за мандат от 2,5 
години ще бъде 
досегашният 
първи зам.-пред 
седател Вашку 
Кордейро 
(Португалия), 

който бе и единствен кандидат.  

Роден е през 1973 г. на Азорските 
острови, автономен регион на Пор-
тугалия и най-отдалечен регион на 
ЕС, адвокат, член на Законодателно-
то събрание на автономния регион 
Азорски острови.  

Вашку Алвъш Кордейру се е посветил 
и на укрепването на социалното, 
икономическото и териториалното 
сближаване в Европейския съюз. Зас-
тъпва се за европейски политики, 
отговарящи на интересите и амби-
циите на гражданите и засилващи 
ролята на регионите като основи на 
вътрешната демокрация на ЕС и 
неговия икономически и социален 
напредък. Член е на Европейския ко-
митет на регионите от 2013 г. 

В откриващата си реч Вашку Кор-
дейро благодари на председателят 
Цицикостас за лидерството и уси-
лията в този турболентен период. 
Той допълни, че такива времена 
поставят всички нива на тест, но и 
предоставят различни перспективи 
и възможности: „Сегашните време-
на изискват по-силна и по-
справедлива Европа за всички. По-
силна Европа, която се основава и 
на насърчаване на по-голямо и сис-
темно участие на гражданите в про-
цесите на вземане на решения“. 

Господин Кордейро очерта основ-
ните предизвикателства и приори-
тети на КР в краткосрочен и дългос-
рочен план – укрепване на демокра-
цията, защита на политиката на 
сближаване, постигане на целите на 
Зеления пакт на ЕС и засилване на 
регионалната подкрепа за Украйна.  

Новият председател изтъкна, че 
Европейският съюз трябва да се 

„Европа като задача: преосмисляне, 
възстановяване, утвърждаване на 
мластта“. 

Делегатите проведоха и дебат от-
носно Алианса на регионите за ав-
томобилостроенето, както и имаха 
възможността да обменят мнения с 
носителите на награда-
та ,,Европейски предприемачески 
регион“.  

Следвайки последователната си 
политика в подкрепа на Украйна, в 
рамките на сесията КР стартира и 
Европейското сдружение на градо-
вете и регионите за възстановяване-
то на Украйна. 

Членовете на КР приеха и пакет 
становища в сферата на екологич-
ния преход, в това число за ревизи-
ята на Директивата за енергийните 
характеристики на сградите; балан-
сът между социалната приемливост 
и екологичните императиви от 
гледна точка на градовете и регио-
ните и изпълнението на екологосъ-
образни бюджети на местно и реги-
онално равнище. 

Българската делегация на местни 
власти бе представлявана от кмето-
вете на Габрово – Таня Христова, 
на Монтана – Златко Живков, на 
Правец – Румен Гунински, на Ло-
веч –Корнелия Маринова, на Сли-
вен – Стефан Радев, на Белица – 
Радослав Ревански, на Джебел – 
Неджми Али, на Садово – Димитър 
Здравков, на Горна Оряховица – 
Добромир Добрев, на Рудозем – 
Румен Пехливанов, и съветник в 
СОС Малина Едрева. 

Българската делегация в Европейс-
кия комитет на регионите обсъди с 
представители на ЕК основните 
проблеми от настоящия и следва-
щия програмен период. 
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Летен фестивал на URBACT 2022 

Над 500 политици и експерти от 
градове и общини от целия Евро-
пейски съюз се събраха на Фестива-
ла на Програма УРБАКТ от 14 до 
16 юни в Пантен, Голям Париж. Те 
се запознаха с новата програма UR-
BACT IV, насочена към устойчиво 
и интегрирано местно развитие, но- 
ви партньорства и справяне с пре-
дизвикателствата на промените в 
климата и дигиталната революция.  

Тазгодишното издание на фестива-
ла бе първото неутрално въглерод-
но събитие на програма URBACT – 
без печатни материали и настанява-
не в близки хотели, въвели еколо-
гично устойчива политика. Органи-
заторите препоръчаха споделените 
пътувания или директни самолетни 
полети, придвижвания в града с 
публичния транспорт. Мястото на 
събитието, La Cité Fertile, е едно от 
най-големите екологично отговорни 
пространства в района на Париж – 
захранва се от възобновяема енергия, 
предлага само местна и сезонна хра-
на, събира отпадъци разделно и др.  

Фестивалната програма включваше 
разнообразни дебати, посещения на 
място и възможности за създаване 
на партньорства. Много от сесиите 
се предаваха и онлайн, давайки 
шанс на участниците, които не мо-
гат да пътуват.  

На събитието бяха представени раз-
лични стратегии за устойчиво градс-
ко развитие. 

Концепция „15-минутни градове“ 

Тя разглежда как градовете да бъдат 
по-добре проектирани и развивани, 
за да могат да посрещнат всички 
основни нужди – от училища, паза-
ри, клиники, храмове и обществен 
транспорт – в рамките на 15 минути 
ходене пеш. Концепцията провокира 
с въпроса защо хората трябва да се 
съобразяват с инфраструктурата на 
града, а не обратното. Това по съ-
щество е интелигентният град, осно-
ван на комбинация от високи техно-
логии, събирането и обработката на 
данни, на интернет на нещата (IoT), 
на анализи. Една от стъпките е и 
широкото въвеждане на електронни 
услуги. 

Концепцията е създадена от урба-
ниста Карлос Морено – професор в 
парижката Сорбона.  

Кметът на Париж, Ан Идалго, е го-
ляма привърженичка на тази кон-
цепция. В своята втора предизборна 
кампания през 2020 г. тя включи 
план за прилагане на концепцията. 

Идалго последователно в годините 
цели да създаде от Париж „град на 
близостта“. Факт е, че Париж е про-
менен и предлага все повече удобст-
ва за велосипедистите. Вече част от 
големите булеварди са специално 
обособени за споделяне между авто-

мобилите и велосипедите.  

През първия си мандат госпожа 
Идалго успя да ограничени част от 
движението на превозни средства, 
озеленява множество училищни 
дворове, изгражда над 50 км. вело-
сипедни маршрути. Зелената транс-
формация няма да подмине и про-
чутата улица „Шанз Елизе“, която 
ще се превърне в „необикновена 
градина“. Ще се редуцира прост-
ранството за движение на транспор-
тните средства и ще се разширят 
пешеходните зони, ще се създадат 
специални „тунели“ от дървета.  

„15-минутният град“ е едно от пре-
поръчителните действия за градове-
те в Програмата на кметовете на 
C40 за екологично и справедливо 
икономическо възстановяване.  

Концепцията вече се разглежда и от 
други европейски градове – Амс-
тердам, Копенхаген и др. 

„Моделът на поничката“  

Концепцията отговаря на въпроса 
как градовете могат да постигнат 
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устойчиво развитие при повишени 
изисквания за екологичност и соци-
ална подкрепа. Вдъхновени от кни-
гата на Кейт Рауърт, все по-голям 
брой градове по света припознават 
модела на „икономика на поничка-
та“. Кейт Рауърт е британски ико-
номист от Института за екологични 
промени в Оксфордския универси-
тет.  

Провокиран от климатичната криза 
и глобалната пандемия на COVID-
19 той създава модела, който изиск-
ва драстично намаляване на използ-
ването на ресурси и материали. 
Според неговата теорията, хората 
трябва да се отдалечат от глобална-
та привързаност към икономичес-
кия растеж и законите на търсенето 
и предлагането и да се приближат 
до „модел на поничката“, за да се 
върне балансът с планетата.  

Моделът носи това име, защото той 
може да се обясни с няколко кръга/
пръстена. Започва от вътрешния 
кръг, който установява минимума, 
необходим за доброто съществува-

не, като това са Целите на ООН за 
устойчиво развитие: нуждата от 
храна и чиста вода, жилище, кана-
лизация, енергия, образование, 
здравеопазване, равенство между 
половете, доходи и политически 
глас. Външният кръг, представлява 
екологичната цел: границите, отвъд 
които човек не трябва да излиза, за 
да не навреди на климата, почвата, 
океаните, озоновия слой, питейната 
вода и биоразнообразие. Между 
двата кръга е равновесието, което 
задоволява нуждите на хората, без 
да нарушава баланса на природата.  

Един от първите градове в Европа, 
който следва този икономически 
модел е Амстердам, Холандия. За 
местната управа моделът е много 
повече от „хипи поглед към света“ 
и общината официално приема мо-
дела през април 2020 г. Конкретно 
за Амстердам моделът ще бъде при-
ложен за подобряване на икономи-
ката след COVID кризата.  

Един от проблемите на града е жи-
лищният. Близо 20% от жителите 

му не могат да покрият основните 
си нужди след плащането на наема. 
Едно от решенията може да бъде 
изграждането на повече къщи, но 
местните власти обръщат внимание 
на емисиите на въглероден диоксид 
в района. Вносът от чужбина на 
строителни материали, храни и пот-
ребителски продукти допринасят за 
повишаването на тези общи еми-
сии. Така че трябва да се намерят 
решения, които отговарят на нужда 
от жилище, но не компрометират 
околната среда.  

Зам.-кметът на Амстердам Ван До-
орнинк споделя, че градът планира 
да регулира този процес, за да га-
рантира, че строителите ще използ-
ват материали, които са вече рецик-
лирани и са на биологична основа 
(дървен материал и др.). 

В следващия брой ще представим 
добрата практика на Будапеща  в 
областта на подобряването на 
градските зелени площи, като път 
към здраве и устойчивост. 
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