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На 19 юли в Бургас се проведе редовно заседание на Управителния
съвет на НСОРБ, с участието на
членовете на Контролния съвет и
кметовете на общини от областта.
Фокус на обсъжданията бяха въпроси, свързани с финансовата стабилност на общините. Председателят на УС на НСОРБ Даниел Панов, кмет на Велико Търново, информира за постигнатите резултати
в преговорите за актуализацията на
ЗДБРБ 2022. Допълнителните
средства, които е предвидено да
бъдат предоставени на общините
са в размер на 431,5 млн. лв. Членовете на УС подчертаха активната
съвместна работа с народните
представители от различни парламентарни групи, които съдействаха
в рамките само на месец изцяло да
бъде променена философията за
мястото на местната власт в актуалния бюджет на държавата. Четете повече по темата на страницата
на НСОРБ.
Анализ на изпълнението на общинските бюджети за 2021 г.
УС на НСОРБ прие анализ, изготвен от екипа на сдружението, въз
основа на предоставяните ежегодно
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от МФ данни за касовото изпълнение на общинските бюджети. В него
са разгледани ключови показатели:
място на общинските бюджети в
брутния вътрешен продукт (БВП) и
консолидираната фискална програма (КФП), местното ниво на управление спрямо останалите членки на
ЕС, тенденциите при приходите и
разходите, общински дълг и просрочени задължения за 2021 г. и др.
Тази година докладът включва и поподробни данни за мащаба и предназначението на допълнително предоставените в периода 2015 – 2021 г.
инвестиционни ресурси с ПМС (в
общ размер над 1,6 млрд. лв.), за

Брой 28/22 юли 2022 година

ръста на разходите за вода, горива и
енергия, които при публичните услуги се увеличават с 40,9 млн. лв.
(25%), за увеличението на разходите за улично осветление – с 23 млн.
лв. (38%). Направен е и преглед на
системата от местни данъци в ЕС.
Детайлите от проучването бяха
представени на заседанието на УС
на НСОРБ от зам.-председателя и
кмет на община Троян Донка Михайлова.
Освен пандемията през 2021 г., допълнително негативно влияние върху цялата икономика и местните
бюджети оказват кризата с повишаПродължава на стр. 2

МЕУ и НСОРБ в помощ на общинските
експерти, предоставящи е-услуги чрез
Единния модел
На 19 и 20 юли 248 представители на общини се
включиха в три безплатни он-лайн обучения,
организирани съвместно от Министерството на
електронното управление (МЕУ) и НСОРБ. Те
бяха насочени към работата на общинските експерти със Системата за електронни плащания (СЕП). оставящи е-услуги
по Единния модел по заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги
Четете на стр. 3
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ващите се цени на енергоносители- УС на НСОРБ и кмет на община
те и инфлацията, както и полити- Димитровград Иво Димов
ческата нестабилност.
В анализа са отчетени спецификите
На база данните от анализа са фор- на обществената среда и нормативмулирани и някои основни препо- ните промени, оказващи влияние
върху политиките на общините по
ръки за работата на НСОРБ:
отношение на местните данъци и
Продължаване на усилията за въвеждането на нови модели за споде- такси. Изследвани се тенденциите
ляне на някои от данъчните прихо- за периода 2019 – 2022 г. и са посоди между държавата и общините чени конкретни данни по видове
(напр. ДДФЛ, корпоративен данък) местни данъци. По отношение на
и разширяване правомощията на местни такси фокус на анализа са
местните власти по събираемостта данните за такса „Битови отпадъци“, такси за детска млечна кухня и
на новите приходоизточници.
за домашния социален патронаж.
Увеличаване на възможностите за Поради отпадането на таксите за
по-голяма свобода при вземането на детските градини и детски ясли от 1
решения за управление на бюджет- април 2022 г., те не попадат в обхните средства на ниво община.
вата на изготвения от НСОРБ докОсъвременяване на разпоредбите лад.
на ЗМДТ, вкл. и по отношение на В анализа се констатира намаляване
начина за определяне на данъчните на дела на общините, които за 2022
основи, на минималните и макси- г. са предприели увеличаване на
мални размери на данъчните ставки. размерите на местните данъци. СаВключване на общините в систе- мо 7% са увеличили ставките на
мата на националното колективно данък недвижими имоти (при 19%
трудово договаряне, което да за- през предходните 2 години). По 4%
действа автоматичен компенсацио- от общините са увеличили размеринен механизъм и за служителите в те на „данък-сделки“ и на данъка
върху превозните средства за 2022
общините.
г. (при 9% през предходни години).
С анализа се запознайте от страниПовече за анализа четете на страницата на НСОРБ.
цата на НСОРБ.
Анализ на НСОРБ за тенденцияМеждинни резултати от
та в местните данъци и такси
регионални дискусии по въпросите
На база допитване до общините на финансовата децентрализация
НСОРБ изготви анализ на нивата на
ставките на местните данъци и раз- През април и май екипът на НСОРБ
мерите на таксите, определени за започна поредица от вътрешни дис2022 г. Информация са предостави- кусии за постигане на консолидирали 231 общини. Сравненията и на позиция на общините. Разработеочертаните тенденции са направени ният от Сдружението модел предна база данни от 218 общини (82% вижда възможност до 2% от ДДФЛ
от всички общини в страната), за да остава в местните бюджети, като
които са предоставени данни и през конкретните параметри могат да
предходни години. Анализът беше бъдат определени с решения на обпредставен от зам.-председателя на щинските съвети. Без влияние върху данъчната тежест е и предложеNAMRB.1996

нието за предоставяне на 10% от
корпоративния данък в полза на общините, където се реализира дейността. Другите два компонента касаят актуализация на данъчните
оценки и пълно обхващане на имуществото от системата на облагане.
Вече са проведени обсъжданията в
Южен централен район, в Югоизточния и в Североизточния райони,
където бяха обсъдени спецификите
при евентуалното реализиране на
модела.
Изпълнителният
директор
на
НСОРБ представи обобщен анализ
на изразените мнения в проведените
регионални дискусии. Увеличаването на приходоизточниците и диверсифицирането на възможностите за
генериране на повече постъпления
като цяло се оценява от общините
като стъпка в правилната посока.
Сравнително скептични са помалките общини. Някои смятат, че
има нужда от обсъждане и прецизиране на подхода, търсене на варианти за по-справедливо разпределение
на изравнителната субсидия, но е
задължително нейното запазване
като механизъм за подкрепа.
Повече за позициите на проведените
досега регионални дискусии четете
на страницата на НСОРБ.
В периода октомври – ноември
НСОРБ предвижда да бъдат проведени и регионалните дискусии по
проблемите на децентрализацията в
Северозападния, Югозападния и
Северния Централен райони.
Управителният съвет утвърди финансовия отчет на „НСОРБ-Актив“ за
2021 г. и определи финансов одитор
за 2022 г. След драстичния спад през
пандемичната 2020 г., през изминалата дружеството на НСОРБ успя да
обърне негативната тенденция и отчита положителен финансов резултат.
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МЕУ и НСОРБ в помощ на общинските експерти, предоставящи е-услуги чрез
Единния модел
На 19 и 20 юли Министерството на
електронното управление (МЕУ) и
НСОРБ организираха съвместно
три безплатни он-лайн обучения за
експерти от общините, предоставящи е-услуги по Единния модел по
заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни
услуги (ЕМЗЗПЕАУ). Сдружението
осигури участие на 248 общински
представители. Лектори от МЕУ
бяха Николай Минев, директор на
дирекция „Системи и компоненти
на е-управление,“ главният експерт
Румен Димитров и Цветелина Тодорова – анализатор на работни процеси.
Основният акцент в обученията
беше работата на общинските експерти със Системата за електронни
плащания (СЕП). Стъпка по стъпка
бяха демонстрирани нагледно подпроцесите от цялостното функциониране на СЕП. Бяха демонстрирани възможностите за разплащане
през Централния ПОС терминал за
плащания към администрациите и
по банков път. На участниците бе
предоставено електронно „Ръководство за работа с Единната входна
точка за е-плащания в държавната и
местна администрация“.
В обучението беше предвидена и
възможност за допълнителни въпроси. Част от тях бяха на базата на
практическия опит на общински
служители, вече работещи със СЕП.
Това даде възможност на лекторите
да дадат допълнителни разяснения
по специфични казуси от практиката. Участниците бяха насочени към

експерти на МЕУ, към които могат Част от централизираните хоризонтални системи в Единния модел си
да се обръщат за консултация.
взаимодействат без намесата на
През последните две години Единслужител от общината, докато раният модел се утвърди като основна
ботата на СЕП се управлява директорганизационна форма за изпълнено от общински експерти, предвание на общински електронни услурително получили необходимия за
ги. Създадените централизирани хотова достъп. За да могат да управляризонтални системи изпълняват неват този процес, те трябва задължиобходимите процеси за: е-инденти
телно да получат необходимата квафикация на заявителите; предоставялификационна подготовка.
не на структурирани шаблони на
заявленията за услугите; разплащане Това бе целта на трите съвместни
на дължимите такси през централен обучения. Те са следваща крачка
виртуален ПОС терминал, за чието във взаимодействието на НСОРБ и
ползване не се дължат такси; сигур- МЕУ след създаване на възможна доставка до общината, изпълнител ността за колективен достъп на обна услугата, чрез Системата за сигур- щините за справки през RegiX в
но електронно връчване (ССЕВ) на средата на миналата година по идея
комплекта документи.
на Сдружението. Това е значително
улеснение не само за местните адЕдинният модел не изисква от обминистрации, но и за експертите на
щините ползването на конкретна
министерството в процедурата при
информационна система за управлепредоставяне на достъп.
ние на процеса по изпълнението на
услугата. Той е приложим и за об- Чрез възможността за колективен
щини, които нямат информационна достът общините могат да ползват
система. Достатъчно е те да са свър- над 35 справки от 18 регистъра на
зани със ССЕВ за да получат под- 13 първични администратори.
готвената заявка за услугата. Тази
Ръководството за работа с Единната
универсалност на Единния модел по
входна точка за е-плащания може
отношение на различното ниво на
да намерите на страницата на
ИТ подготвеността на отделните
НСОРБ.
общини позволява реализиране на
голям брой общински е- услуги и Запис от обучението може да видитяхното постоянно нарастване.
те в YouTube.

Очакваме становища по насоките за процедура за модернизация
на образователната среда
На
адрес
http://opnoir.bg/?
go=news&p=detail&newsId=1062 е
публикуван за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели „Модернизация на образователна среда” по Националния план за възстановяване и
устойчивост на Република България (стълб „Иновативна Бъл-

гария“, Компонент 1 „Образова- допустими инвестиции в прилежание и умения“, Инвестиционен про- щите дворове на училищата и детект 2 „Модернизация на образова- ските градини и други.
телна инфраструктура”).
С оглед подготовка на общо станоУдовлетворени сме, че в него са вище на НСОРБ очакваме от оботразени предложенията, направе- щините не по-късно от 26 юли
ни от НСОРБ в процеса на обсъж- бележки и предложения по продане на Концепцията за подготовка екта
на
електронна
поща
на процедурата – изискванията за m.gizdova@namrb.org.
клас на енергийно потребление на
сградите са занижени (от клас „А“
на клас “С“), определени са като
NAMRB.1996
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НСОРБ поиска бързо стартиране на проекта за улично осветление в Плана за
възстановяване и устойчивост

С писмо до министъра на енергетиката Александър Николов, НСОРБ
поиска бързо стартиране на проекта
за улично осветление в Плана за
възстановяване и устойчивост.
В плана, стълб „Зелена България“,
реформа „Нисковъглеродна икономика“, е предвидена Инвестиция 3 „Енергийно ефективни общински системи за външно изкуствено осветление“.
В приложения към одобрения
НПВУ фиш с Проект „Енергийно
ефективни общински системи за

външно изкуствено осветление“ е
заложен и времеви график за изпълнение на дейностите по проекта,
включващ дейности и етапи.
В него е предвидено още през 3-то
тримесечие на 2022 г. директно
сключване на договори за 82 броя
проекти, които са кандидатствали и
преминали през оценка по процедурата „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура
– системи за външно изкуствено
осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 20142021 г. В графика също за 3-то и 4то тримесечие на 2022 г. е предвидено изпълнението на дейността
„Организация и подготовка за наби-

ране на нови проектни предложения“.
Към настоящия момент не разполагаме с никаква официална информация как протича подготовката
относно изпълнението на въпросния проект за улично осветление в
общините. Няма яснота и какви ще
са условията за кандидатстване при
набирането на новите проектни
предложения. Изразяваме опасения,
че забавянето старта на проекта ще
лиши общините от възможността да
започнат работа по него през активния строителен сезон.
НСОРБ настоява за информация за
срока на реалното стартиране на
дейността по проекта „Енергийно
ефективни общински системи за
външно изкуствено осветление“ и
начина на изпълнението му по
предвидените етапи.

НСОРБ с пореден опит за възстановяване на отчисленията по ЗУО от 2021 г.
НСОРБ изпрати до председателя на
Комисията по околната среда и водите в 47-то Народно събрание становище по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО),
сигн. №47-254-01-88/06.07.2022 г..
Сдружението обърна внимание и
към едно очаквано от всички общини предложение за включване в законопроекта на текст, с който ще се
поправи сериозен нормативен пропуск. Противоречиво тълкуване на
последните изменения на §60 от
Преходни и заключителни разпо-

редби към ЗИД на Данъчно-осигури
телния процесуален кодекс е причина за масови откази на Регионалните
инспекции по околната среда и водите да възстановят преведени и неусвоени от общините месечни обезпечения и отчисления за 2021 г. по чл.
60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО.
Мотиви за отказите: такива суми за
2021 г. подлежат на връщане на общините до 30 април 2022 г. само при
представяне на решение на Общинските съвети, взето задължително
през 2021 г. В същото време измененията бяха обнародвани в Държавен

вестник бр. 17 от 1 март т.г. и общините не са имали никакво законово
основание да приемат по-рано подобни решения, по силата на които
да бъдат възстановени средствата от
миналата година.
Сдружението предлага да се въведат два нови срока – за общините и
за РИОСВ, в които общинските съвети да приемат своите решения и
РИОСВ да възстанови обезпеченията и отчисленията за 2021 г.
Конкретните предложения за промяна може да ги видите на страницата на НСОРБ.

Предоставяне на вътрешни електронни административни услуги
от Агенция по геодезия, картография и кадастър
Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) уведоми с
писмо НСОРБ, че осигурява възможност за безвъзмездно заявяване
и предоставяне на вътрешни електронни административни услуги
(ВЕАУ) на общинските администрации за изпълнение на законови правомощия и/или за предоставяне на
електронни административни услуги на граждани и организации.
Сдружението изпрати писма до общините, в които са посочени услу-

гите, които се предоставят и като
вътрешна електронна административна услуга чрез Кадастралноадминистративната информационна
система (КАИС).
Следва да се има предвид, че АГКК
ще предоставя тези услуги на общините въз основа на заявление за получаване на достъп до ВЕАУ в КАИС. Подготвени са различни типове
заявления, в зависимост от това дали
към момента служители на съответNAMRB.1996

ната община имат осигурен достъп
до КАИС за заявяване и получаване
на ВЕАУ или е необходима актуализация на данните за служителите.
НСОРБ обръща внимание, че е необходимо своевременно изпращането на относимите за всяка община заявления в посочения в писмото
на АГКК срок, с оглед изпълнението на изискванията на Закона за
електронното управление (ЗЕУ) за
предоставяне на ВЕАУ.
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Обсъждане на промени в наредбата и работата на общините със системата
за субсидии и компенсации
По предложение на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА). и „Информационно
обслужване“ АД, в офиса на
НСОРБ на 21 юли се проведе среща за обсъждане на промени в наредбата и работата на общините
със системата за субсидии и компенсации (ИСКОП). В срещата
участваха онлайн и представители
на общините Столична, Габрово,
Кюстендил, Плевен, Пловдив и
Сливен.
НСОРБ представи необходимостта от промени в Наредбата за условията и реда за предоставяне
на средствата за компенсиране
на намалените приходи от прилагането на цени за обществени
пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в
нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни
автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта
в планински и други райони и за
издаване на превозни документи
за извършване на превозите.

Сдружението е на мнение, че наредбата следва в по-пълна степен
да отговаря на изискванията по §4
от Закона за автомобилните превози. Например, в нея все още не е
дадена ясна дефиниция за подлежащия на субсидиране транспорт
в планински и други райони. Не са
осъвременявани месечни размери
в левове за компенсиране на картите за пътуване на подкрепяните
от държавата категории пътници.
На срещата бе обсъден и напредъкът по разработването и внедряването в общините на електронната
Система за субсидии и компенсации (ИСКОП), с която досегашният ред за заявяване и обмен на информация с ИААА да бъде заменен с изцяло електронен.
Участниците в срещата се съгласиха, че за пълното прилагане на
тази нова електронна система е
необходима цитираната наредба
също да бъде изменена, като се
обсъди допълнително с общините
възможността самите превозвачи
да попълват съответните справки,
а общините само да валидират ин-

формацията на местно ниво.
Поради липсата на нормативно
основание, ИСКОП ще продължи
да работи само като тестови продукт, като общините ще имат възможност да предлагат подобрения
във нейните функционалности.
НСОРБ постави на вниманието на
новия изпълнителен директор на
ИААА и други въпроси, свързани
със субсидирането на обществения превоз на пътници: готовността за разпределение на допълнителните 16,5 млн. лв. от актуализацията на бюджета за превоз на
пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспортна в
планински и други райони и 20
млн. лв. – за превоза на пътници
по междуселищни автобусни линии извън субсидираните по наредбата.

Получихме уверение, че ресурсът
е разпределен пропорционално и
предстои приемане на ПМС за
разпределението на тези средства.

Информационно-дискусионна среща „Енергийната ефективност през новия
програмен период 2021 – 2030 г.“
На 28 юли в хотел Hyatt Regency Sofia ще се проведе информационно-дискусионна среща, посветена на предстоящите европейски програми за регионално развитие, възможности за обновяване на жилищни сгради по
ПВУ, изисквания и специфики при извършване на енергийни обследвания, предписването на енергоспестяващи мерки и изпълнението им за нуждите на очакваните програми за обновяването на жилищния и нежилищен сграден фонд в страната.
Лектори ще бъдат експерти от МРРБ и Техническия университет, като е предвидено време за дискусии, въпроси и разяснения. С програмата на срещата и условията за участие можете да се запознаете на https://
www.facebook.com/ee.chamber/.
NAMRB.1996
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Технологиите на Google в помощ за модернизиране на образователния процес

Образователната трансформация в
посока на полезното и достъпно
използване на технологиите в обучението и административните процеси бе тема на срещата на 18 юли в
офиса на НСОРБ. Изпълнителният
директор Силвия Георгиева, заместник-директорът Теодора Дачева,
началникът на отдел „Международно сътрудничество“ Яна Дочева
и системният администратор Марин Николов разговаряха с Уилям
Флоранс, ръководител на програмата за правителствени връзки на
Google for Education за регион Източна Европа, Близък Изток и Африка, Александър Ангелов – директор на Център за творческо обучение, и Станислав Христов – експерт
„Бизнес развитие“ в Център за творческо обучение.
Гостите представиха опита си с
български училища, използващи
функционалностите на безплатната
облачна технология Google Workspace for Education. Образованието е
малка, но много важна част от услугите на корпорацията, обясни Уилям Флоранс и уточни, че става
въпрос не просто за поставяне на

устройства в класните стаи, а за
промяна на нагласата към преподаването. България има лидерска позиция в региона със сертифицирани
от Google преподаватели, над 1.2
млн. профила, безплатно предоставени на МОН, и над 230 хил., ползващи самостоятелно услугите на
Google. Облачните технологии в
504 училища осигуряват поефективна организация на учебния
процес, подпомагат вътрешната
комуникация и връзката с родителите.
Гугъл инвестира в учителите, за да
знаят как да използват технологиите в работата си. Първото българско
Google референтно училище е в
Пловдив. Това е престижна програма на Google, даваща световно
признание на училища, осъществили качествена образователна трансформация и използващи инструментите на Google Workspace.
В столицата 16 училища работят по
модела „Едно към едно“ за дигитална трансформация с подкрепата на
Центъра за творческо обучение.
Облачната платформа Google Workspace се ползва в четири общини –

Пловдив, Хасково, Разград и Русе.
Двете страни договориха следните
възможностите за партньорство,
които изпълнителният директор на
Сдружението Силвия Георгиева
обобщи:
представяне на дигиталните технологии и инструменти на Google
на Годишната среща на местните
власти през октомври, заедно с някоя от партниращите им български
общини;
търсене на ресурс за организиране
на безплатно обучение за общински
експерти по образование за работа с
новите технологии;
обединяване на възможностите на
проекта на НСОРБ за консултантска помощ за подготовка на стратегически, планови и програмни документи и опита на Google в подкрепа при разработване на общински
стратегии за образование;
реализиране на пилотен проект за
изцяло дигитална община – ползвайки пълния потенциал на Google
Workspace от служителите в администрацията. Основните ползи от
интеграцията и дигитализацията в
община: работа, изцяло съобразена
с актуалните GDPR правила; ползване на един мейл домейн; съвместна работа по конкретни документи
онлайн в реално време, без излишни копия и прикачени файлове; система за нотификации при промени
и много други.
обмен на експертиза за модернизация на образованието;
пилотно тестване на отдалечено
образование – финансирано от
Google онлайн обучение на деца в
отдалечена или труднодостъпна
община.

Актуализираме електронните адреси на общините
Екипът на НСОРБ постоянно актуализира и допълва своята база данни с общински
контакти, за да осигурява непрекъсната информираност и съгласуваност между членовете на Сдружението.
Тъй като засичаме променени електронни пощи, ще бъдем благодарни ако до 5
август на имейл: e.nemska@namrb.org ни изпратите актуални служебни имейли на
кабинета на кмета и на общинския съвет.
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МС прие решения, свързани с актуализацията на бюджетите
на общините за 2022 г.
На заседанието си на
20 юли Министерският съвет прие необходимите подзаконови нормативни актове за промени в стандартите за делегираните от държавата дейности
и увеличение на средствата по общинските бюджети чрез актуализацията на ЗДБРБ 2022. Както вече ви
информирахме, допълнителните
средства, които е предвидено да
бъдат предоставени на общините,
са в размер на 431,5 млн. лв.
Предоставяме ви информация от
Правителствената прессслужба, а
самите документи очакваме да бъдат публикувани в Правната информационна система на МС и в Държавен вестник.
166 млн. лв. допълнителни
трансфери за общините
От тях 100 млн. лв. са предвидени
за капиталови разходи на общините
чрез увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи. За увеличение на трудовите възнаграждения на служителите в делегираната
от държавата дейност „Общинска
администрация" от 1 юли 2022 г са
предвидени 30,3 млн. лв., 34,3 млн.
лв. ще бъдат използвани за увеличение на трудовите възнаграждения
на медицинския персонал, зает в
здравните кабинети в държавните и
общинските детски градини и училища, в детските ясли и яслените
групи към детски градини, с цел
достигане на минималните нива на
заплащане, договорени в колективния трудов договор в отрасъл
„Здравеопазване" и за финансова
подкрепа на библиотеките с регионален характер, вкл. за възнагражденията на персонала -1,4 млн. лв.
Нови стандарти за детското и
училищното здравеопазване,
предучилищното и училищното
образование, общинската
администрация и регионалните
библиотеки
Правителството прие допълнително
увеличение на приетите с Решение
№50 на Министерския съвет от
2022 г. за приемане на стандарти за
делегираните от държавата дейнос-

ти с натурални и стойностни показатели през 2022 г., изм. с РМС
№196 от 2022 г. (РМС №50 от 2022
г.), стойностни показатели на стандартите за финансиране на медицинското обслужване в здравните
кабинети в държавните и общинските детски градини и училища, в
детските ясли и яслените групи към
детски градини, на библиотеките с
регионален характер, на образователните институции в предучилищното и училищното образование и
на стандартите за финансиране на
заплатите на служителите в общинската администрация.
За увеличение на трудовите възнаграждения на медицинския персонал
в здравните кабинети в държавните
и общинските детски градини и
училища, в детските ясли и яслените групи към детски градини, стойностните показатели на стандартите
са увеличени средно с 30 на сто
спрямо приетите с РМС №50. Необходимите средства за това увеличение за периода май-декември 2022
г. са в размер на 34,3 млн. лв.
Стойностните показатели на стандартите за финансиране на дейностите в предучилищното и училищното образование са увеличени от 1
септември 2022 г., като за педагогическите специалисти се предвижда
увеличение от 5 на сто, а за непедагогическия персонал - 4 на сто. За
компенсиране на повишените разходи за издръжка и храна се предвижда увеличение на средствата от
1 юли 2022 г. Необходимите средства са в размер на 114,5 млн. лв.
Стойностният показател на стандарта за финансиране на библиотеките с регионален характер се увеличава от 1 юли 2022 г. от 21 854
лв. на 24 232 лв. за една субсидирана бройка. Необходимите средства
за това увеличение са 1,4 млн. лв.
Завишени са максималните коефициенти за групите общини, които се
използват при изчисляването на
стандарта за средствата за заплати
на служителите, заети в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация". Увеличението
на средствата за персонал е 30,3
млн. лв., считано от 1 юли 2022 г.
NAMRB.1996

Необходимите средства за прилагане на решението са общо в размер на
180,5 млн. лв. и ще се осигурят по
централния бюджет за 2022 г.
С предложеното допълнително увеличение на стандартите ще се осигури изпълнението на договореностите в Колективния трудов договор в
отрасъл Здравеопазване 2022 г., ще
се повишат възнагражденията на
персонала и ще се осигури дейността на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, ще се повиши качеството
на предоставяните услуги от общинската администрация и от библиотеките с регионален характер, като ще
се осигурят и по-добри възнаграждения на заетия персонал в тези публични услуги, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.
Допълнителни трансфери по
бюджета на Столична община
Правителството одобри допълнителни 114 млн. лв. по бюджета на Столична община. С тях 40 млн. лв. са
за изграждане на линия 3, етап 3, лот
2 на Метро - София, в т.ч. за изграждане на съпътстваща инженерна инфраструктура, паркинг към метростанция и придобиване на метровлакове. 4 млн. лв. са за вътрешноградския транспорт.
Средствата се предоставят за сметка
на централния бюджет за 2022 г.
Със заключителните разпоредби на
постановлението се предлага изменение на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ПМС
№31 от 2022 г. за изпълнението на
държавния бюджет, с което се осигуряват допълнителни средства за
покриване на намалените приходи
от цени за обществени пътнически
превози за определени категории
граждани, предвидени в нормативните актове, в размер на 20 млн. лв.
Допълнителни разходи за предотвратяване и справяне с бедствия
С Постановлението се одобряват 24
089 326 лева за възстановяване на
разходи на министерства и общини
за провеждането на спасителни и
аварийно-възстановителни работи,
за превантивни дейности и неотложно възстановяване на сгради и инфраструктурни обекти.
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Стартират първите национални състезания за доброволци

Първите Национални състезания
за доброволци и млади доброволци ще бъдат проведени през септември и октомври в общините
Бяла (Вн) и Казанлък. Те целят
популяризиране на доброволните
формирования, създадени по реда
на Закона за защита при бедствия,
като важна част от системата за
пожарна безопасност и защита на
населението. За унифициране на
правилата за провеждане на такива състезания, Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита
на населението“ и Националната
асоциация на доброволците в Република България утвърдиха отделни регламенти за тях.
Състезанието за доброволци ще се
проведе в община Бяла (област
Варна) със съдействие на кмета на
общината инж. Пеньо Ненов.
Периодът на провеждане е 9 – 11
септември. Първият ден е за
настаняване, а началото на състезанието е от 9.00 ч. на 10 септември на стадион „Черноморец“ в гр.

Бяла. Състезанията ще се проведат
в следните дисциплини:
Колективни дисциплини – „пренасяне на пострадал с носилка“,
„построяване на смесена водопроводна шлангова линия“, „щафета –
построяване на дига“;
Индивидуална дисциплина „Гасене
на пожар с прахов пожарогасител“.
Лице за контакт в общината за
настаняване: Жулиета Христова,
тел. +359 5143 24 02.
Всички разходи за настаняване,
изхранване и транспорт за сметка
на изпращащата община.
Състезанието за млади доброволци (лица между 16 и 18 години,
които могат да бъдат обучавани за
доброволци, но без да изпълняват
задачи) ще се проведе в община
Казанлък с подкрепата на кмета
Галина Стоянова. Мястото на провеждане е стадион „Севтополис“ в
гр. Казанлък, с начало 10.30 ч. на
8 октомври 2022 г.
Разходите отново са за сметка на

изпращащата община.
Лице за контакт с общината е Слави Иванов, старши експерт, тел.
0887 78 27 01.
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“
е изпратила писма до всички кметове на общини. В приложените
към него документи са включени и
заявки за участие, които трябва да
бъдат представени предварително.
За провеждане на тренировки на
отборите, желаещите могат да се
обръщат към служителите на съответната Регионална дирекция на
„ПБЗН“.
За обща информация по всички
въпроси, свързани със състезанията, желаещите да участват могат да
се обръщат към главен инспектор в
ГД ПБЗН Ралица Тодорова – тел.
02 9821 236, 0889 027 489, mail:
rstodorova@mvr.bg .
Пожелаваме успех на всички
участници в първите национални състезания за доброволци!

Стипендиантска програма в държавната администрация през 2023 г.

Съгласно чл. 2 от Наредбата за стипендиантската програма в държавната администрация (НСПДА)
Министерският съвет определя с
решение списък на специалностите,
за които в отделните администрации съществува недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии на студенти през
следващата календарна година. В

списъка се включват специалности,
за които в продължение на повече
от 18 месеца съответната администрация не е намерила подходящи
кандидати чрез конкурс или по реда
на чл. 81а от Закона за държавния
служител. Наличието на посочените
по-горе условия се доказва чрез
справки от Административния регистър, Портала за работа в държавната администрация и/или друг
подходящ начин.
За участие в стипендиантска програма съответната администрация
следва да изготви мотивирано предложение по образец съгласно Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от
НСПДА, като приложи доказателсNAMRB.1996

тва за наличието на посочените погоре условия, както и да определи
служител, който ще отговаря за
подготовката и организацията на
стипендиантската програма.
Документите за участие се изпращат до дирекция „Модернизация на
администрацията“ в администрацията на Министерския съвет и на
имейл: sp@government.bg в срок до
31 юли 2022 г.
За повече информация: Татяна
Цветкова, дирекция „Модернизация
на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет - тел.
02/ 940 2626.
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НСОРБ, в партньорство с Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, инициира
национална общинска кампания
“Безопасни улици.
Пътната безопасност е свързана с
превантивни дейности и организацията на движението, контрол от
органите на пътна полиция, от
поведението на щофьори и пешеходци, от състоянието на пътната
инфраструктура.
Значима е отговорността на общините като собственици и стопани
на уличната мрежа в населените
места, като власт с най-голяма
чувствителност към очакванията
на гражданите.

Национална общинска кампания “Безопасни улици“
Основни препоръчителни дейности
Подобряване безопасността на пътната инфраструктура
Преглед и оценка на пешеходните пътеки в населените места, последвано от мерки за подобряване на състоянието им.
Това включва възстановяване на износена маркировка, подобряване на съответната пътна сигнализация, изграждане на повдигнати пътеки, осветеност при наличие на повишена опасност в нощните часове и др.
(За улеснение на общините по отношение на пешеходните пътеки, експертите от Държавната агенция
„Безопасност на движението по пътищата“ са обобщили и систематизирали всички нормативни изисквания към тях в един документ.)
Специално внимание към мерки за обезопасяване на улиците край учебни заведения, детски градини и ясли
– пътна сигнализация, маркировка, ограничителни системи, места за паркиране;
Оценка и подобряване на системите за пътната безопасност на места с повишен поток от пешеходци
(центрове за услуги на гражданите, търговски центрове, лечебни заведения, по-натоварени спирки на градския транспорт и др.);
Идентифициране, съвместно с органите на пътна полиция, на участъци с концентрация на ПТП и прилагане
на необходими мерки за обезопасяване.
Образователни и информационни дейности
Огласяване на кампанията и планираните мерки чрез сайта на общината и местни информационни канали;
Планиране на образователни модули и прояви в началото на учебната година за деца и ученици – съвместно
с РУО, директори на училища и детски градини, териториални отдели на ДАЗД;
От общината, която реши да се включи в Националната общинска кампания „Безопасни улици“, очакваме да
подаде информация в НСОРБ за планираните дейности. Всички инициативи ще бъдат разгласени чрез информационните канали на НСОРБ. При планиране на по-значими публични прояви, очакваме предварителна
информация от общините, за да може PR екипът на НСОРБ да насочи национални медии за отразяването им.
Информацията може да изпращате на мейла на НСОРБ namrb@namrb.org .
Убедени сме, че такава инициатива може да допринесе в значителна степен за безопасността на гражданите в населените места.
Надяваме се на Вашата активност.

NAMRB.1996
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Номинации за Годишните награди на НСОРБ 2022
очакваме от общините до 15 август
Ежегодните награди на НСОРБ са
израз на признателност за общините, кметовете и председателите
на общинските съвети, общинските експерти, които активно участват в дейността на Националното
сдружение на общините в Република България, и допринасят за
развитието на местното самоуправление в България.
Наградите на НСОРБ са и жест на
специално внимание към партньорите от бизнеса, неправителствения сектор и медиите, с принос за
по-доброто качество на живот в
българските общини и утвърждаване авторитета на местната власт
в България.
Кампанията за набиране на номинации за Наградите на НСОРБ
2022 започна в края на март т.г.
Крайният срок за подаване на
кандидатури е 15 август.
Видове отличия, съгласно Статута
на наградите на НСОРБ:
1.„Принос за развитие на местното самоуправление“ – за община;
2.„Принос за развитие на местното самоуправление“ – за общински служител, кмет, председател на ОС или съветник;
3.„Партньор на общините” – за
НПО и фирми;
4.„Общински инвеститор” - за
компании със значими инвестиции;
5.„Глас на общините” – за медии, които коректно и задълбочено отразяват постиженията и
проблемите на общините.
Можете да направите номинации по категории:

„Принос за развитие на мест- zy6ibuGJFQGYR9rC9
ното самоуправление“ за община и личност
За да участва Вашата община /
представител на Вашата община в
номинациите за двете категории,
ще очакваме да ни изпратите попълнен „Формуляр за описание
на добри практики“, в който са
описани критериите за номинации
(можете да изтеглите подолу). Очакваме да ни изпратите
формуляра
на
email: y.koleva@namrb.org до 15
август.




„Партньор на общините“

“Общински инвеститор”
Очакваме Вашите номинации за
партньор и инвеститор, чрез попълване на електронния формуляр на адрес: https://forms.gle/

NAMRB.1996

Повече информация за критериите
и начините на подаване на номинации за всички категории можете да
видите в специалния раздел на сайта: https://www.namrb.org/bg/zanas/nagradi-na-nsorb
Сигурни сме, че иновативните
практики на Вашата община и
добрите дела на партньорите
заслужават признание и популяризиране.
Очакваме номинациите до 15
август.
По традиция, Годишните награди на НСОРБ ще бъдат връчени
на официална церемония в рамките на предстоящата от 2 до 4
октомври 2022 г. Годишна среща
на местните власти в к.к. Албена.
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Безплатни услуги за общините по проекти на НСОРБ

Консултантска помощ за подготовка на стратегически, планови и програмни документи за
достъп до средствата от ЕС през програмен период 2021-2027
За подпомагане подготовката на
общинските европроекти за програмен период 2021 – 2027 г., НСОРБ
ще предоставя безплатна експертна
подкрепа в следните направления:
Разработване на секторни програмни документи и нормативни актове
на общинско ниво (стратегии, планове, програми и др.) – всички видове секторни документи, регламентирани със законови разпоредби, необходими за обосноваване на
европейско финансиране или подготвени на база европейски и национални стратегии;
Подготовка на концепции за Интегрирани териториални инвестиции
(ИТИ) и проекти/проектни идеи за
интегрирано градско и териториално
развитие;
Разработване/актуализация на Планове за интегрирано развитие на
общини, предварителни оценки за
социално-икономическото им въздействие и годишни доклади за изпълнението им
Общините – опорни центрове на
СЦР и СИР (Велико Търново, Русе

и Варна), могат да се възползват и
от подкрепа за създаване на общи
проекти, съгласно изискванията на
Програмата за развитие на регионите 2021 – 2027.
Подробна информация за видовете
документи, които Сдружението
предлага безплатно да разработи,
вижте на страницата на НСОРБ.
За да се възползвате от безплатната
консултантска подкрепа, следва да:
попълните и изпратите заявка
(може да се изтегли от сайта на
НСОРБ) на адрес namrb@namrb.org;
след одобрението й от НСОРБ, с
посоченото лице за контакт ще се
свърже служител на Сдружението
или експерт на изпълнителя, с който да бъдат уточнени детайли по
предоставяне на услугата (необходими изходни данни, допълнителни
изисквания, срокове и други);
След приключване на изпълнението и приемане на готовия продукт
от общината, определеният отговорен служител подписва приемопредавателен протокол (с предста-

вител на фирмата-изпълнител);
Заплащането на услугата ще се
извърши от НСОРБ след приемане
на документите от общината и подписване на приемо-предавателния
протокол.
Заявките ще бъдат изпълнявани по
реда на постъпване до изчерпване на
финансовия ресурс.
Финансирането се осигурява в рамките на проект „ПРОГРЕС – подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско
сближаване“, изпълняван от НСОРБ
по ОП „Добро управление“.
Допълнителна информация и/или
разяснения можете да получите от
екипа на проект „ПРОГРЕС“ в
НСОРБ:
Теодора
Дачева,
зам.изпълнителен директор: тел. 0888
603 342; t.dacheva@namrb.org
Виктор
Георгиев,
експерт
„Институ ционални проекти“: тел.
0882 390 928, v.georgiev@namrb.org
- чрез телефонната централа на
НСОРБ: 02/943 44 67, 943 44 68.

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

общински експерти и служители.
Допустимо е участието и на служители от администрацията на
кметствата, на общински предприятия, инспекторати и други
вътрешни звена на общинската
администрация.
Участниците получават сертификат
след успешно преминато обучение.
Всички разходи за участие се поемат от НСОРБ, с изключение на
пътните разходи на участниците,
както и на разходите за шофьорите.
Няма ограничения за броя общински експерти от една община.
В обученията не могат да участват служители, преминали присъствени или дистанционни сеNAMRB.1996

минари по същата тема.
Изискванията на проекта не позволяват участие и на изборни лица в обучителните семинари.
Максималният брой участници в
обучение е 25. Записването става по
реда на постъпване на заявките.
При надхвърляне на максималния
брой участници, се предлагат други
възможни дати и места за обучения
по същата тема.
За информация и съдействие може
да се обръщате към:
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.
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ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА – ВИЗИЯ ЗА

Местните власти участваха
в дискусията
DIR.BG за процесите на зелена
БЪДЕЩЕТО
НАнаЕВРОПА
трансформация, устойчиво развитие и декарбонизация
Столичният кмет на форум на C40 Cities Climate Leadership Group
През 2020 г. Столична община стартира инициативата за облагородяване на пространства, източници на
запрашаванe (т.нар. кални точки)
предимно в междублоковите пространства на жилищните квартали. До
момента са облагородени 59 пространства на територията на 20 района на Столична община на обща
стойност 1.8 млн. лв.
Кметът на София Йорданка Фандъкова взе участие в срещата на високо равнище С40 в Лондон.
Групата C40 Cities Climate Leadership обединява 96 града по света,
представляващи една дванадесета
от световното население и една четвърт от световната икономика. Създадена и ръководен от градове, групата е фокусирана върху борбата с
изменението на климата и стимулиране на действия за намаляване на
емисии на парникови газове и климатичните рискове.
„Градовете в Европа могат да имат
лидерската роля във въвеждането
на по-строги мерки за опазване на
чистотата на въздуха и борбата с
климатичните промени, – заяви
кметът Фандъкова в изказването си
в панела „Зелени и здравословни
улици, визия за бъдещите градове“.

Кметът на София Йорданка Фандъкова провери изпълнението на деймерки, и се надяваме чрез тях да ностите в кв. “Дружба“ 1, където ще
постигнем и промяна на нагласите бъдат засадени 14 дървета и 50
на гражданите“, каза още Йорданка храсти.
Фандъкова.
Където позволява пространството,
Тя припомни, че София е започнала се поставят пейки, правят се алеи,
преди 10 години ускорено изгражда- създава се приятна и зелена среда.
не на софийското метро и обновяване на парка на обществения транс- Столичният кмет съобщи, че през
порт. Над 90% от софийския градс- тази година се облагородяват 20
ки транспорт е с Евростандарт 6, а „кални точки“, като за целта Сто40% от него е електрически с нулеви личната община осигурява 1,3 млн.
лв. Фандъкова посочи, че инициатиемисии.
вата на Столичната община беше
Кметът посочи, че София е спечели- припозната от Министерството на
ла място сред 100 общини, участва- околната среда и водите. Имахме
щи в европейската мисия за въгле- уверение от министъра, че по тяхна
родно-неутрални градове до 2030-а програма ще може да се отпускат на
година. Това е добра възможност общините средства за такава дейпрез следващите 8 години столицата ност. Ние имаме готовност, все още
да получи финансиране за изследва- обаче не е отворена такава програния, за иновации, както и предимст- ма, каза Фандъкова. Въпреки това
во при кандидатстването по всички районните кметове в София са мноевропейски фондове, свързани със го активни, предлагат много проекЗелената сделка. „Отличието спома- ти за облагородяване на „кални точга и подобряването на инвестицион- ки“, но финансовият ресурс на обната ни среда. За мен е важно и това, щината все пак е ограничен, каза
че София се стреми да бъде рамо до кметът.
рамо с партньорите си от Европа в
смекчаването на промените в климата, както и адаптацията към вече
настъпващите изменения“ – каза
Йорданка Фандъкова.

Вярвам, че въвеждането на мерки,
базирани на изследвания и основани на данни от различни източници,
е пътят към подобряване на качеството на въздуха в европейските градове“ – посочи още столичният
кмет. Тя припомни, че София има
собствена система от сензори за
следене на качеството на въздуха и
ежегодно въвежда мерки за осигу- Във форума в Лондон участваха още
ряване на по-здравословна среда на зам.-кметът Десислава Билева и коживот на гражданите.
ординаторът на Програма „Зелена
„Имаме да извървим дълъг път, за София“ Елица Панайотова.
да видим резултата от въведените
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Галина Стоянова, кмет на Казанлък, пред Агенция „Фокус“
Ситуацията
се
нормализира, има
обгазяване в града, но няма опасност за населението, увери кметът
след пожара във
вилната зона. Основната грижа е
била за живущите
във вилната зона. Някои възрастни
хора не се искали да напускат домовете си и се наложило общинските служители да водят по-дълги
разговори, за да ги настанят в общински жилища.
Вижте интервюто ТУК.
Валентин Ревански, кмет на
Ямбол, пред Радио Стара Загора

Кампанията за озеленяване и облагородяването на Ямбол продължава вече няколко месеца. С усилията на общината и доброволци
градът е залесен, обновени са
спортни площадки, изграждат се и

нови, разказа в изнесеното студио
на Радио Стара Загора кметът.
Той съобщи още, че са събрани 70
хиляди лева в дарителската кампания на Общината за поставяне на
55-метров пилон с българското
знаме в града. Тя беше инициирана
на 6 март по повод 149 години от
рождението на Стилияна Параскевова, жената с ямболски корени,
която на 14 години ушила и извезала Браилското знаме, превърнало
се в първообраз на националния ни
трибагреник. Необходими са общо
около 100 хил. лева, заделени са
средства за облагородяване на мястото и около пилона, каза още кметът Ревански.
Чуйте разговора ТУК.
Марин Захариев, зам.-кмет на
Смолян, пред Радио Кърджали
Смолян е последния
областен град в който
се въвежда платеното
паркиране. „Синя зона“ ще заработи от
септември в Смолян.
Платеното паркиране
ще обхване само централната градска част около административните сгради и пешеходната зона. Платените паркоместа ще са
около 400.
За функционирането на общинското
предприятие Смолян са взаимствали
от Кърджали, където Синята зона

функционира от март 2022 година.
През летните месеци се поставят
информационните табели и се очертават паркоместата, съобщава зам.
кметът Марин Захариев.
Чуйте интервюто ТУК.
Николай Плещов, председател на
Общински съвет-Елин Пелин и
член на УС на Националната асоциация на председателите на общински съвети, пред вестник
„Труд“
В органите на
местно самоуправление в страната има хора,
които милеят и
мислят на първо
място за развитието на общините.
Трябва тази „зараза“ да я предадем
на по-високо ниво и да се изготви
сериозна национална стратегия,
която да даде посока за развитието
на България. Нуждаем се от доктрина, защото ни липсват обединение, ред и дисциплина.
България е добро място за живеене,
с много дадености от Бога, но като
общество трябва да направим някои съществени стъпки и държавата да се развива в правилната посока към просперитет и благоденствие, казва в интервю Николай Плещов.
Чуйте интервюто ТУК.

Кметове подписаха Пакт за противодействие на корупцията
На националната конференция “Борба с уязвимостите към корупция на общинско ниво”, организирана от
Международния републикански институт (IRI), в панел с кметовете на общините Враца, Бургас, Стара
Загора, Благоевград Столична, Разград, Русе, Кърджали и Перник бяха обсъдени добрите практики и
резултатите от проведеното проучване за “състоянието на прозрачността и гражданското участие в общините.
Кметовете подписаха Пакт за противодействие на корупцията в присъствието на Пол Маккарти, регионален директор на IRI за Европа, Н.Пр. посланика на САЩ в България Херо Мустафа и екипите от изброените общини.
Хасан Азис, кмет на Кърджали и зам.-председател на УС на НСОРБ, коментира във фейсбук.
„Като кмет на община Кърджали отбелязах няколко факта :
1. Местната власт е най-устойчивата власт в България. Местната власт се ползва с най-голяма степен на доверие.
2. Кметът може да надгражда политики и с последователност да работи и в сферата на борба с корупцията.
3. На община Кърджали една от основните цели през годините е била да развива електронните услуги. Както знаете ние сме третата община в България с въведена система за качеството управление ISO 9001/2000.
4. Община Кърджали към настоящия момент е с най-голям брой електронни услуги, които се предлагат.
5. Към кмета на обшината е създаден консултативен съвет с представители на браншовите организации, бизнеса и
не правителствения сектор по отношение на провежданите политики от страна на кмета. Винаги сме търсили диалог – решенията и отговорностите да бъдат споделени между общината, общинския съвет и обществото. Общината е в ролята на медиатор.“
NAMRB.1996
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Одобренa е Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.

На 20 юли Министерският съвет
одобри новата Програма „Околна
среда“ (ПОС) 2021-2027 г. Тя бе разработвана 2 години в рамките на
тематичната работна група, в партньорство с регионални и местни власти, социално-икономически партньори, НПО, академичната общност
и различни заинтересовани страни.
Проведени са две публични обсъждания
чрез
www.eufunds.bg,
www.moew.government.bg
и
www.strategy.bg.
„Околна среда“ е единствената
„зелена“ програма, която осигурява
възможност с европейски средства
да се реализират значими инвестиции за опазване на околната среда.
Целите на ПОС 2021-2027 г. продължават да са свързани с подобряване
на ВиК инфраструктурата и качеството на атмосферния въздух, екологосъобразно управление на отпадъците и опазване на богатото ни биоразнообразие, превенция и управление на риска от наводнения, свлачища и горски пожари.
Общият бюджет на Програмата е 1
823 206 271 евро, в т. ч . принос на
ЕС - 1 531 590 093 евро и национално съфинансиране 291 616 178 евро.
Намаляването на всички форми на
замърсяване на въздуха остава основен приоритет в новата Програма
„Околна среда“. Над 395 млн. евро
ще бъдат насочени към мерки за

редуциране на вредните емисии от
битово отопление и транспорт, за
справяне с вторичното разпрашаване, подобряване на мониторинга на
качеството на атмосферния въздух
(КАВ), както и за създаване на Национална мрежа на експерти по
КАВ.
Над 715 млн. евро ще бъдат разходвани за разширяване и модернизация на ВиК инфраструктурата за вече консолидираните райони Велико
Търново, Габрово, Плевен, Софияград, София-област, Търговище,
Хасково и Добрич. Сред допустимите мерки за Приоритет 1 „Води“
е и разработването на РПИП за районите Благоевград, Кюстендил,
Ловеч, Монтана, Пазарджик и Разград след тяхното консолидиране.
Над 312 млн. евро са средствата по
Приоритет 2 „Отпадъци“ за насърчаване на прехода към кръгова и
основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика. Ще
се финансират системи за разделно
събиране и рециклиране на биоразградимите отпадъци, центрове за

разделно събиране и подготовка за
повторна употреба и поправка, рекултивация на депа, информационни и разяснителни кампании и др.
По Приоритет 3 „Биологично разнообразие“ с бюджет от 132,47 млн.
евро ще продължат мерките по развитие на мрежата „Натура 2000“,
както и за опазване и възстановяване на екосистемите извън мрежата.
Предвижда се сред допустимите
мерки по Приоритет 4 „Риск и изменение на климата“ да бъдат осигуряването на наземен капацитет за
борба с горските пожари, разработването на цифрови модели, анализи
и прогнози във връзка с климатичните изменения и др.
В ПОС 2021-2027 г. се обръща специално внимание на интегрираните
териториални инвестиции и на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) за който са
разпределени общо 6,99 млн. евро.
Предстои стратегическият документ за следващите 7 години да бъде представен в Европейската комисия за утвърждаване.

Предстоящ Комитет по наблюдение на ОПОС
На 28 юли ще се проведе заседание на Комитета за наблюдение (КН) на
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС).
В заседанието се очаква да вземе участие титулярният представител на
Сдружението – Донка Михайлова, кмет на община Троян и заместникпредседател на УС на НСОРБ.
Членовете на КН ще дискутират изменение на Програмата, което предвижда обособяването на нова Приоритетна ос „Подкрепа за бежанците
от Украйна в България“. Тя предвижда подкрепа за мерки за покриване
на основните нужди на бежанците от Украйна, прилагани от Министерството на туризма – осигуряване на нощувка, закуска и топъл обяд. Бюджетът на новата приоритетна ос е 26 млн. лв.

Програмата за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински
културни институти ще финансира 108 проекта
На 15 юли Управителният съвет на Националния фонд „Култура“ прие резултатите по Програма за
възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти. Бяха подадени
133 кандидатури, от които 108 са одобрени за финансиране. Програмата има за цел да насърчи
развитието на дейности, насочени към адаптацията на културните институти в новите условия и да
насърчи партньорствата между тях и нови творци, организации, частни партньори, международни
платформи.
Отворената в началото на май покана е ориентирана към създаване на нови продукции и продукти с
участието на нови артисти и експерти във всички сфери на културата и изкуствата, към развитие на
публики в това число и на интерактивна комуникация и приобщаване на различни групи граждани към дейността
на културните институти.
Резултатите са публикувани на сайта на НФК https://ncf.bg/web/files/richeditor/REZULTATI%20PUBLICHNI%
202022.pdf.
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Указания от УО на ОПОС относно ограничителните мерки, свързани
с действията на Русия
Във връзка с влизане в сила на 9
априб 2022 г. на Регламент (EС)
№2022/576 на Съвета относно
ограничителните мерки, свързани
с действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, който има пряко приложение
спрямо действащото законодателство в РБ, УО на ОПОС предоставя следните указания:
Препоръчва се на всички бенефициенти/възложители при подготовка на документации за провеждане на процедури за обществени поръчки на стойност над европейските прагове, които предстои да бъдат стартирани или са
стартирани след 8 април 2022 г.,
но не е налице сключен договор с
изпълнител да изискват от участниците да попълват декларация
по образец относно обстоятелствата по чл.5к, пар.1 от Регламент
(EС) №2022/576 на Съвета.
Попълненият документ да бъде
представян заедно с всички относими документи от досието на
обществената поръчка, което се
публикува в системата ИСУН за

нуждите на осъществяване на последващ контрол за законосъобразност от страна на УО на ОПОС
или да бъде представен допълнително с отделна кореспонденция в
ИСУН, в случай на вече предоставено досие на обществена поръчка
за осъществяване на последващ
контрол.
В случай на установено наличие
на някое от изчерпателно изброените обстоятелства в чл. 5к от Регламента по отношение на участник възложителят следва да предприеме съответните действия в
стартиралата процедура съгласно
действащата нормативна уредба,
като за настъпилата промяна в
обстоятелствата своевременно да
уведоми УО.
Препоръчва се на всички бенефициенти/възложители, които са
сключили договор с избран изпълнител по реда на ЗОП да изискват
от изпълнителите да попълват
декларация по образец относно
обстоятелствата по чл. 5к, пар.1 от
Регламент (EС) №2022/576 на Съвета. При установяване на обстоя-

телства по чл. 5к от Регламента,
следва да бъдат предприети действия от страна на бенефициента за
прекратяване на сключен договор с
избран изпълнител при спазване на
действащото национално законодателство.
Тези забрани по отношение на вече
сключени договори с избрани изпълнители влизат в сила от 10 октомври 2022 г., за сключени договори преди 9 април 2022 г. За всяко
предприето действие по прекратяване на сключен договор с изпълнител или друго действие от възложител – възниква задължение за бенефициента да уведоми своевременно
УО за настъпилата промяна в обстоятелствата.
На официалната страница на
АОП, в документ със заглавие
„Санкции срещу Русия“, може да
се запознаете с дадени указания
от Агенцията за обществени поръчки, както и да използвате
приложения образец на Декларация за обстоятелствата по чл.5к
от Регламента.

Информационен ден за втора покана по програма
„Евро-Средиземноморски басейн“ 2021 – 2027 (ЕВРО-МЕД)

На 27 юли от 10:00 до 13:00 ч. в
дистанционен формат ще се проведе информационен ден за обявената
втора покана по програма „ЕвроСредиземноморски басейн“ 20212027
(ЕВРО-МЕД)
/https://
www.eufunds.bg/bg/node/10527 /.
Програмата обхваща 69 района от
14 държави, с бюджет 294 млн. евро. Програмата подкрепя дейности,
насочени към развитие на нови технологии, преход към кръгова икономика, намаляване на риска от
бедствия, запазване на биоразнообразието, зелени жилищни площи,
насърчаване на устойчив туризъм и
подкрепа на сътрудничеството.
Функциите на Национален орган за
България се изпълняват от дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство

на регионалното развитие и благоустройството.
В рамките на информационния ден,
потенциалните партньори от България ще бъдат информирани за целите и възможностите за участие, условията за допустимост на проектните предложени, подбора на партньори, процеса на кандидатстване и
други теми, свързани с настоящата
покана.
По обявената втора покана ще бъдат подкрепени съвместни проекти
в четирите тематичните области на
програмата:
 „Иновативна икономика“;
 „Природно наследство“;
 „Зелени жилищни площи“
„Устойчив туризъм“.
Партньори по проектите могат да
бъдат местни, регионални или национални органи, академични организации, не-правителствени организации, бизнес асоциации, предпNAMRB.1996

риятия и др. Програмата осигурява
80% финансиране на всеки проект,
допълнително 15 % са национално
съфинансиране и 5 % от бюджета
трябва да бъдат собствен принос на
участниците.
Краен срок за подаване на проектни
предложения: 27 октомври 2022 г.
Информационният ден за втората
покана за тематични проектни предложения се организира от Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, в сътрудничество със Секретариата на Европейската програма за транснационално
сътрудничество „Евро – МЕД“.
Желаещите трябва да заявят участие
като попълнят регистрационната
форма на адрес: https://rb.gy/
icyqus.
Допълнителна информация може да
бъде намерена на уеб страницата на
МРРБ, уеб страницата и Фейсбук
страницата на програмата.
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Кметът Пенчо Милков постави „горещи“ теми на извънредно заседание
на Общински съвет-Русе
Извънредно заседание на общинските съветници в Русе се състои на
21 юли, по инициатива на кмета
Пенчо Милков. В дневния ред бе
темата за интезивния трафик на
тежкотоварни автомобили, преминаващ през Русе.
Гласувано бе учредяването на възмездно право на строеж за изграждане на паркинг за тежкотоварни камиони върху имот, частна общинска
собственост. Приемането на предложението дава зелена светлина за организирането на конкурс, дейности
по проектиране и строителство.
След редица срещи общинското
ръководство издейства отпускането
на 3 млн. лв. от правителството за
строеж на буферен паркинг. Тъй
като сумата е недостатъчна за асфалтирането на всички 160 дка,
предвидени в проекта, бяха потърсени възможности частни инвеститори да изградят и експлоатират
паркинга. През април в община Русе постъпи официално инвестиционно намерение. Целта е съоръже-

нието да събира над 700 тежкотоварни камиона.
Кметът Пенчо Милков публикува
пост във фейсбук профила си след
като взе думата по тема, извън
дневния ред на заседанието на ОбС.
„Обръщам се към общинските съветници, към русенци и към държавните институции по отношение
на замърсяването на въздуха от последните няколко дни. В писмо до
Министерския съвет, до министъра
на околната вода и водите, до нашата РИОСВ и до областния управител настоях до часове да бъдат
предприети мерки за установяване
на източника на промишлено замърсяване в Русе. Вчера и онзи ден
основна тема бяха баржите, с които
румънската страна не може да се
справи и просто да ги изтегли. Вчера бях в Гюргево заедно с нашия
посланик в Румъния.
Сега сме изправени отново пред
миризми, които според мен очевадно имат промишлен характер – нито има печки, нито на ТИР-ове ни

мирише. Мирише ни на промишлено замърсяване.
Действията трябва да бъдат предприети веднага.
Община Русе, чрез мен, и всички
граждани, чрез публични изявления
от отговорните държавни институции, да получат информация кой е
източникът на промишлено замърсяване. Русенци се сдобиват със станции, правят разходи, дооборудват
станции – не мисля, че това трябва
да е техен /общински/ разход.
Искаме действия до часове и информация пред всички кой е източникът на тази задушлива миризма,
обхванала града в последните часове и дни.“

Фестивал на етносите в Мъглиж
В Мъглиж се проведе Шести Национален фестивал на етносите
„Еднакви в различното“ – пъстра
палитра от песни, танци и фолклорни традиции и носии на различните етноси. На щанда
„Бабината кухня“ посетителите
имаха възможността да се срещнат с културата и да опитат до-

машната кухня и специалитети на
българи, каракачани и роми, живеещи на територията на общината. Бяха представени обредни
хлябове и ястия. Организаторите
– общинската администрация и
НЧ „Пробуда-1869“, бяха подготвили и улица на занаятите „От
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ръцете на майстора“.
Фестивалът се провежда под патронажа на кмета Душо Гавазов и него
взеха участие над 200 изпълнители
от 29 състава от цялата страна.
„Вече няколко години в Мъглиж се
провежда ежегодно фестивал на
различните етноси под надслов:
„Еднакви в различното“. Различни
по етнос, тен на кожата, майчин
език, традиции и обичаи, но еднакви в мечтите си, стремежите си,
радостта и мъките и най-вече обединени от Българщината!
И преди два дни отново го доказахме. В Мъглиж, където стотици хора
от различни етноси и от цялата
страна се събраха, за да се радват
заедно на своите различия, да ги
оценят и се потопят в тях , за да
потвърдят безсмъртните думи на
Балзак: „Вселената, това е разнообразие в единството“ – това сподели
във фейсбук кметът д-р Душо Гавазов.
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Общини откриха паметници на Апостола по случай 185 години рождението му
С тържествена церемония в Πeтpич бeшe oтĸpит и ocвeтeн
бюcт-пaмeтниĸ нa Bacил Лeвcĸи. Moнyмeнтът нa Aпocтoлa e
изгpaден cлeд ĸaтo фeн ĸлyб Вluе bоуѕ в гpaда зaпoчнa преди
пет години ĸaмпaния зa cъбиpaнeтo нa cpeдcтвa.
Oбщинa Πeтpич, освен съдействието в целия процес, се
пoгpижи зa пoдxoдящия фyндaмeнт, пpoeĸта зa вepтиĸaлнaтa
плaниpoвĸa, oзeлeнявaнeтo, мoнтиpaнeтo нa ocвeтитeлнa и
пoливнa инcтaлaция.
Цepeмoниятa бeшe yвaжeнa oт poдcтвeниĸ нa Bacил Лeвcĸи –
Xpиcтинa Бoгдaнoвa, ĸoятo пpoвeдe бeceдa в Иcтopичecĸи
мyзeй и paзĸaзa нa пeтpичaни cъбития oт живoтa нa Aпocтoлa,
пpeдaвaни oт близĸитe мy xopa.
Кметът на община Ямбол Валентин Ревански, председателят
на Общинския съвет Антон Шиков, представители на местната и държавната власт, началникът на гарнизон Ямбол, патриотични организации и граждани участваха в церемонията по
откриване на бюст-паметник на Васил Левски в града.
„Благодаря на всички, които помогнаха това да се случи. Тази
родолюбива инициатива обедини в обща кауза деца от ямболските училища и детски градини, общински съветници, фирми
и физически лица. Много ямболлии, които живеят зад граница, също помогнаха за изграждането на този бюст-паметник.
Радвам се, че заедно успяхме да изградим паметника и родолюбивата идея не остана само на думи”, каза кметът Ревански.
С тържествен ритуал бе открит паметник на Васил Левски в
центъра на град Бяла, област Варна. В празничната проява
участваха кметът на Бяла – инж. Пеньо Ненов, областният управител Благомир Коцев, представители на Варненска и Великопреславска митрополия, Красимира Анастасова – кмет на
община Долни чифлик, Георги Георгиев – кмет на община
Дългопол, председателят на ОбС-Бяла – Анастас Трендафилов, директорът на РДПБЗН, представители на общинска администраци, общински съветници, общественици и граждани.
Издигането на паметника бе част от дейностите по проект на
МИГ „Долни чифлик и Бяла“, финансиран от ПРСР .

Традицията на юбилярите в Левочево и Момчиловци
В смолянското село Левочево има традиция навършилите 50 години да правят дарения по един обект за обща
полза. Родените през 1972 г. в смолянското село Левочево направиха безвъзмездно дарение от 36 соларни лампи.
Съвипускниците обявиха своето дарение на селския празник Илинден. „Дарението на набор 1972 г. е от огромна
полза за хората. Досега уличното осветление бе само от 21.30 до 22.00 часа, заради икономия на електричество.
Общината в Смолян ни съдейства лампите да бъдат монтирани. С новите соларни лампи осветлението е през цялата нощ“, казва кметът Борис Сираков.
Спазвайки местната традиция досега в селото с дарения на 50-годишни са построени автобусна спирка, 4 чешми,
детска площадка, арка на входа на селото, беседка, дърворезбовани врати на читалището, престолен кръст, евангелие и полилеи за храма „Св. Св. Петър и Павел“, входна порта за църковния
двор, навес за курбани с 2 огнища в двора на 176-годишната селска църква.
В съседното село Момчиловци подобна инициатива от юбиляри тръгна от
2002 г. и вече има 16 обекта. Дори в необичайната обстановка през 2020 г.,
когато за първи път от 30 г. в селото нямаше светски празник, набор 1970 г.
спази традицията и остави дар – съвременна система за видеонаблюдение с
три камери в централния парк на стойност 1800 лв. „Водени от желанието си
за сигурност, безопасност и превенция, те сбъднаха една остра необходимост
за Момчиловци", каза кметът на селото Сийка Суркова.
NAMRB.1996
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Популяризиране на добри практики в мрежата на СЕОР

Като част от усилията за поголяма видимост на дейността на
членовете на Съвета на европейските общини и региони, организацията стартира кампания за споделяне на добри практики.
Темите са свърза с основната дейност на СЕОР:
Управление,
демокрация
и
гражданство (COVID-19; Гражданство и управление; Млади из-

борни представители; Побратимяване; Равенство между мъжете и
жените в местния живот)
Международно участие и сътрудничество (войната в Украйна, работата на организацията
Обединени градове и местни власти)
Местни и регионални публични
услуги (Дигитализация; Местните власти като работодатели;
Местните власти като доставчици
на услуги)
Околна среда, климат и енергетика (околна среда; Мобилност;
Климатичен и енергиен преход;
Управление на отпадъци и кръгова икономика)
Икономическа, социална и териториална кохезия (Политика на

сближаване; Многообразие и интеграция)
За повече детайли по темите можете да посетите страницата на
СЕОР:
https://www.ccre.org/en/
activites/index
Ако и Вашата община работи по
иновативни проекти или инициативи, свързани с темите, посочени по-горе и искате добрите
практики от тях да станат достояние на останалите европейски общини, можете да попълните следния формуляр и да го изпратите на d.kaneva@namrb.org
Добрите практики ще бъдат публикувани като статии в специализираната секция на сайта на СЕОР
и ще бъдат споделени в техния
бюлетин и социални медии.

Анализ на насърчителни мерки за подпомагане на МСП в Република Хърватия
Предоставеният от българското
посолството в Загреб актуален
анализ на показатели по градове
показва нарастване на приходите
от данъка върху доходите, дължащо се на нарастване на заетостта и
заплащането, както и на откриването на нови фирми.
По данни на интернет портала
Gradonačelnik.hr, в последната година са регистрирани двойно повече компании в 107 града в Хърватия. Най-много новорегистрирани фирми на 1000 жители има в
Новиград, Пореч, Умаг, Новаля,
Вис и Опатия. Водещи са найголемите градове – Сплит, Риека,
Осиек, Задар, Пула, Вараждин.
Тенденция на растеж е регистрирана в градове като Сен, Стари
Град, Гарешница, Преграда.
През миналата година са открити
общо 14 336 дружества, което е с
2 159 повече от предходната година и представлява ръст от 17,73%.
В 94 града броят на откритите
фирми се е увеличил на годишна
база през миналата година, а в пет
от тях броят им се е запазил.
Освен преки стимули, градовете
помагат на предприемачите и при
изготвяне на заявления за канди-

датстване за средства от различни
европейски програми, промяна на
устройствени планове, субсидиране на лихви по кредити и др.
С разширяване на програмата за
предприемачи чрез еврофондовете
за компаниите става много важно
сътрудничеството с града. Пример
е наскоро приключилата процедурата по кандидатстване по две
важни програми от Националния
план за възстановяване и устойчивост – програмата „Комерсиализация на иновациите“, насочена
към микро, малки и средни предп-
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риятия, фокусирани върху производството и предлагане на модерни и иновативни продукти и услуги с висока добавена стойност.
Показателна е програмата „Грантове за новосъздадени компании“
за насърчаване на инвестициите на
новосъздадени микро, малки и
средни компании, които развиват
иновации, базирани на знания или
високи технологии.
За конкретните насърчителни мерки по градове можете да прочетете
на страницата на НСОРБ.
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Градовете и регионите призовават за финансиране на мерките
в плана RePowerEU
На 15 юли в Брюксел се проведе
заседание на Комисията по околна
среда, изменение на климата и
енергетика (ENVE) на Европейския Комитет на регионите.
В него участваха и представителите на националната ни делегация,
кметовете на общините Ловеч –
Корнелия Маринова, Сливен –
Стефан Радев, Рудозем – Румен
Пехливанов, и общинският съветник от СОС – Малина Едрева.
Преди срещата на върха на ООН
за климата COP27, която ще се
проведе през ноември в Египет,
Комисията прие проекти на становища по енергийния пакет за газа,
водорода и метана, както и за ролята на градовете и регионите в
глобалното управление на климата.
На пленарната сесия на Комитета
на регионите през юни бяха представени набор от икономически,
фискални и социални мерки за
ускоряване на достъпа до зелените
фондове, за подобряване на енергийните характеристики на сградите и за по-нататъшна подкрепа
на уязвимите граждани и бизнеси
да се справят с бедността в областта на енергетиката и мобилността. Членовете на комисия ENVE подчертаха, че икономическото възстановяване от пандемията,
както и от войната в Украйна, не
трябва да застрашава дългосрочните цели в областта на околната
среда
и
климата.
Поамбициозните цели за енергийна
ефективност и енергия от възобновяеми източници, както е предложено в плана за възстановяване
на Европа (REPowerEU), са от
ключово значение за преодоляване на предизвикателствата пред
енергийния сектор и негативното
въздействие върху гражданите и
икономиката.
Заседанието бе открито от председателя на комисията и на работната група Green Deal Going Local –

Ката Туто, зам.-кмет на Будапеща.
Госпожа Туто фокусира разговора
върху най-голямата досега криза в
енергийната система след инвазията на Москва в Украйна, нарастващите цени на енергия, които
засягат сериозно всички потребители и засилват инфлационния
натиск, който може да доведе до
социална криза. Тя заяви, че в случай на пълно прекъсване на доставките преди зимата, ЕС трябва
да покаже енергийната си солидарност в най-засегнатите територии. От първостепенно значение е,
каза зам.-кметът на Будапеща, да
се пести енергия и да се приемат
мерки за финансиране на RePowerEU, плана за ускоряване на прехода към чиста енергия.
В
становището
по
пакета
„Енергетика“ и емисиите на газ,
водород и метан се казва, че регулаторният набор ще бъде от критично значение за постигането на
целите на пакета „Подготвени за
цел 55“. В рамките на Европейския зелен пакт с Европейския законодателен акт за климата ЕС си
е поставил обвързващата цел да
постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г. Като
междинна стъпка ЕС пое ангажимент за намаляване на емисиите с
най-малко 55% до 2030 г.

Комисията е на мнение, че настоящата криза не трябва да оказва
влияние върху цените на енергията за потребителите. Основната
цел следва да бъде тяхната защита
чрез гарантиране на сигурността
на доставките на газ и осигуряване на икономически предвидим
енергиен преход.
Комисията
прие
становището ,,Към структурно включване на
градовете и регионите в COP27“
на Рамковата конвенция на ООН
по
изменение
на
климата
(РКООНИК). В него се призовава
за запазване на амбициозните цели в областта на климата, предоставяне на неотложна широкомащабна реакция чрез ефективно
обвързване на мерките за адаптиране и смекчаване на последиците.
Европейският комитет на регионите призовава за структурно
включване на местните и регионалните власти в COP 27. Със своята инициатива Green Deal Going
Local КР цели да постави градовете и регионите в центъра на прехода на ЕС към неутралност по отношение на климата, за да могат
да предприемат адекватни действия и да реализират проекти, финансирани от ЕС, в местните общности в целия Европейски съюз.
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Полина Косева, Венелин Велчев, Венцеслав Кожухаров, Мила Гиздова, Яна Дочева, Диана Кънева, Мария Яровая, Матилда Бахнева
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