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На 29 юли се проведе среща на
представители на НСОРБ – зам.председа телите на УС на НСОРБ
Донка Михайлова (кмет на Троян)
и Иво Димов (кмет на Димитровград) и кметът на Карлово д-р Емил
Кабаиванов с министъра на здравеопазването в оставка проф. Асена
Сербезова, зам.-министър д-р Петър Грибнев и началника на политическия кабинет на министъра
доц. Васил Пандов.
Срещата бе инициирана от НСОРБ
за обсъждане възможностите за
финансово подпомагане на общинските болници във връзка с прилагането на разпоредбите от Националния рамков договор (НРД) относно
увеличението на основните заплати
на работещите в общинските болници от 1 август 2022 г. Повишението, заложено в Колективния трудов договор в сектор „Здравеопазване“ от 2022 г., е записано като
изискване в анекса към НРД за медицински дейности, подписан от
НЗОК и БЛС.
Министър Сербезова представи
предложението на Министерството
на здравеопазването за промени в
текстовете на НРД, обвързващи
финансирането на болниците от
НЗОК с основните заплати на персонала, като за общинските болниВ БРОЯ:
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ци, които отговарят на определени
изисквания, се направи изключение.
„Нашата позиция е, че следва да се
потърси възможно решение за общинските лечебни заведения за болнична помощ, като се гарантира достойното заплащане на труда на медицинските специалисти в тях. Първоначалната ни концепция бе да се
внесат изменения в законодателството с тази цел, което в настоящия
момент се явява невъзможно. През
април т.г. не бе предвидено, че няма
да има работещ парламент, който да
приеме съответните законови промени“, посочи проф. Сербезова.
Възможни критерии за изключение
с оглед осигуряване на достъп на
пациентите до медицинска помощ
са лечебното заведение да е многопрофилна болница, повече от 70% от
приходите да се разходват за възнагражденията на персонала и да се
намира на определено отстояние от
друга многопрофилна болница, като

Брой 29/29 юли 2022 година

какво точно да е отстоянието трябва
допълнително да се прецени, то тази болница и такива като нея не бива да бъдат възпрепятствани да получат предвиденото в НРД увеличение на цените на клиничните пътеки, по които работят“, обясни началникът на кабинета на здравния
министър и председател на НС на
НЗОК доц. Васил Пандов.
Припомняме, че с КТД от 2022 г.
бяха договорени увеличения на
началните основни работни заплати с около 59%. Подобен ръст не е
възможно да бъде осигурен за
сметка на съществуващите източници на финансиране на болниците – НЗОК и субсидиите от МЗ.
Ресурси за бъдещото увеличение
следва да се търсят и чрез оптимизиране на персонала и на дейностите, но и чрез осигуряване на целеви ресурс за подкрепа на общинските болници.

418 милиона лева допълнително за
инвестиции в пътища и
ВиК инфраструктура в общините
След заседанието на Министерския съвет вчера
министър-председателят Кирил Петков обяви,
е постигнат консенсус по темата за предоставяне на 418 млн. лева на общините за инвестиции
в пътища и ВиК инфраструктура.
Четете на стр. 3

 Новини от общините
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ВАС спря изпълнението на разпоредби за изменение и допълнение на
Националния рамков договор за медицинските дейности

Със
свое
определение
от
15.07.2022 г. по адм. дело
№5915/2022 г. постановено по
жалба на Национално сдружение
на частните болници, Многопрофилна болница за активно лечение
''Сърце и Мозък” ЕАД и Сдружение на общинските болници в
България, тричленен състав на
Върховния административен съд
спря изпълнението на няколко
разпоредби от Договор № РД-НС01-4-13 от 29 април 2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса
и Българския лекарски съюз за
2020 - 2022 г., обн. ДВ, бр. 37/
17.05.2022 г. Разпоредбите, чието
действие е спряно от ВАС са:

С §43 се създава нов чл. 202а, установяващ задължение за ръководителите на лечебни заведения да
използват не по-малко от 50% от
приходите на лечебното заведение
за разходи за персонал, а при установено несъответствие НЗОК да
заплаща на това заведение извършените дейности по цени на дейности, намалени до определено с
изменението ниво.
С §63 се въвежда ново правило
НЗОК и Българският лекарски съюз /БЛС/ да планират и договарят
закупуването за ЗОЛ на медицинска помощ в рамките на конкретно
договорени обеми; от представители на НЗОК и БЛС, участващи в
подписването на НРД да се извършват наблюдение и анализ за изпълнението на договорените обеми, а БЛС текущо да получава информация за касовото изпълнение
на здравно осигурителните плащания.
Допълнително НЗОК осъществява
контрол за онези изпълнители на
болнична помощ, за които при
анализа се наблюдава превишение

на средствата за здравноосигурителни плащания.
С §71 се създава нов чл.368а, с
който се определят утвърдени месечни стойности на здравноосигурителните плащания за лечебните
заведения - изпълнители на болнична медицинска помощ и се определя размера на основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти;
С §72 се създават санкционни механизми за прихващане при неизпълнение на изискванията по § 71;
С § 91, с придава обратно действие
на новите разпоредби.
Определението за спиране изпълнението на цитираните разпоредби
от Договор № РД-НС-01-4-13 от 29
април 2022 г. ще влезе в сила след
изтичане на срока за обжалването
му от страните по делото. Срокът
за обжалване на определението е
седемдневен от съобщаването му
на всяка от страните.
Към днешна дата няма официална
информация срещу определението
да са подадени жалби пред петчленен състав на ВАС.

Приети промени в ЗОП за въвеждане на Методика за
индексация на цените на договорите за обществените поръчки
Днес, в последния работен ден на 47-то Народно събрание, депутатите приеха на второ четена изменения в Закона за обществените поръчки (ЗОП) свързани с въвеждането на Методика за индексация на цените на договорите за
обществените поръчки.
Приетите изменения, с оглед настоящата ситуация на
прогресивна инфлация, са изключително необходими и
очаквани от всички възложители и изпълнители на обществени поръчки в страната.
НСОРБ многократно алармира всички отговорни институции за необходимостта от спешни законови промени,
въз основа на които да се направи обективна индексация
и да се регулират обществените правоотношения в областта на обществените поръчки.
Измененията в закона ще влязат в сила след публикуването им в Държавен вестник и предстои срочното разработване и приемане на методиката от Министерския съвет.
Депутатите отхвърлиха на първо четене промените в ЗОП, свързани с инженеринга в строителството, което означава, че той няма да бъде ограничаван, така както беше първоначално предложено.
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418 милиона лева допълнително за инвестиции в пътища
и ВиК инфраструктура в общините

Още в началото на годината,
НСОРБ инициира идеята за осигуряване на допълнително финансиране за ремонт и изграждане на общински пътища, улици и ВиК.
МРРБ подкрепи тази идея и до 15
юни в министерството бяха депозирани над 1000 общински проекта,
съответстващи на предварително
обявените условия, на стойност
близо 3 млрд. лв.
Паралелно с това, в периода 6 – 11
юли. МФ поиска от общините да
представят информация за проекти
за подобряване на общински обекти
от социалната и техническа инфраструктура.
На 11 юли 2022 г. на страницата на
МРРБ беше публикуван доклад от
вицепремиера и министър на регионалното развитие Гроздан Кара-

джов до Министерски съвет, съдържащ списък на обекти, които се
предлага да бъдат финансирани със
средства от бюджета на МРРБ за
подобряване на техникоексплоатационното състояние на общинската
пътна мрежа и списък на обекти за
финансиране в отрасъл водоснабдяване и канализация на стойност 420
млн. лв. (https://www.mrrb.bg/bg/
doklad-na-vicepremiera-grozdankaradjov-spisuk-na-predlojeni-zafinansirane-obekti/ )
На 19 юли 2022 г. на своята интернет страницата на МФ от своя страна публикува доклад и списък на
проектни предложения от общините, които се предлага да бъдат одобрени за целево финансиране на инвестиционни обекти на техническата и социалната инфраструктура на
стойност 427 млн. лв. (https://
www.minfin.bg/bg/documents).
За резултатите от класираните проекти НСОРБ получи информация от
публикациите на официалните интернет страници на двете министерства.
Разминаванията както на проектите,
така и на общините, предизвикаха
напрежение сред кметовете, пред-

вид факта, че очевидно става дума
за разпределение на един и същи
ресурс.
За изясняване на възникналия казус
на 26.07.2022 г. се проведе среща на
Председателя и зам.-председатели
на УС на НСОРБ с министъра на
регионалното развитие и благоустройството, на която бе договорено:
1. Експерти от МРРБ и експерти от
НСОРБ да разгледат постъпилите от
общините предложения в двете министерства и да прецизират предложенията с оглед:
финансовата подкрепа да достигне
до максимален брой общини;
да бъдат включени само инвестиции в общински пътища, улици и
ВиК мрежи, които единствено са
допустими за финансиране от бюджета на МРРБ.
2. Всички включени в списъка проекти да бъдат финансирани до 50%
от стойността им в рамките на настоящата година, съгласно бюджетната процедура.
Очаква се МРРБ официално да публикува информация за одобрените
за финансиране проекти.

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.

Условия за партньорство на НСОРБ
На сайта на НСОРБ са публикувани условията за организиране на кампании и събития, в партньорство с нашата
организация: https://www.namrb.org/bg/deynost/partnyorstvo
НСОРБ подкрепя общественозначими каузи и кампании чрез отразяване в своите комуникационни канали
и информиране на своите членове.
За партньорство при планирането, организирането и
реализирането на публични събития и обществено значими кампании могат да кандидатстват юридически
лица, държавни и общински органи и институции.
Ако сътрудничеството с нас представлява интерес за
прояви, организирани от общината, с удоволствие ще
откликнем.
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V Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от
общините се проведе в Пловдив
На 26 и 27 юли в Пловдив се проведе Петата национална среща на експертите по социални дейности и
здравеопазване от общините, организирана
от
„НСОРБ-Актив“
ЕООД. Форумът събра над 100
представители от 45 общини. Дискусионните панели обхващаха теми, свързани с възможностите за
подобряване качеството на предоставяните услуги, финансово обезпечаване и прилагането на динамично
променящата се нормативна уредба.
Веселина
Ботева,
зам.председател на Постоянната комисия към НСОРБ по социална
политика и директор дирекция
„Социални дейности“ в община
Пловдив приветства участниците
в срещата и ги поздрави от името на
кмета на община Пловдив Здравко
Димитров и благодари за активната
роля на НСОРБ в процеса на разработване на националните политики,
законовата регламентация на дейностите и осъществяването на целия комплекс от социални дейности
от общините.
Първият дискусионен панел, модериран от Даниела Ушатова, ръководител екип „Местни политики и
финанси“ в НСОРБ, бе фокусиран върху предизвикателствата
пред новия модел на осъществяване
на социалните услуги и финансирането на общинските социални и
здравни дейности.
Гергана Табакова, директор дирекция „Образование и култура“
и Бисерка Трайкова, секретар на
МКБППМН в община Пазарджик, представиха издадения по
инициатива на местното ръководство, пособие “Малка книга за големи
добротворци”, ориентирано към
развитието на социални умения и
емоционална интелигентност в децата в общинските училища. Целта
е да се улесни работата на учителите и родителите в съвместните им
усилия децата да растат като ефективни, адаптивни и удовлетворени
личности.
Петър Ганев, старши икономист
в Институт за пазарна икономика
(ИПИ), запозна участниците в
срещата с анализа на Института,

съсредоточаващ се върху степента
на съответствие на предоставяните
социални услуги и нуждите на потребителите.
Според експертите:
-новият Закон за социалните услуги
дава възможност за оптимизиране
на модела и оценката на потребностите и изготвянето на Национална
карта на социалните услуги са ключови в този процес;
-в системата на социалните услуги
се наблюдава несъответствие между
капацитета на създадените услуги за
пълнолетни и броя нуждаещи се;
-демографският профил на страната
подсказва, че най-вероятно има и
„скрит“ недостиг в много услуги, за
които няма официално много чакащи, но потенциално има неразкрити
потребности;
-ключови предизвикателства пред
новия модел на социалните услуги
са взаимодействието между делегираните от държавата социални дейности и общинските услуги, както и
оформянето на общ подход в сходни
по тип социални услуги – подкрепата в домашна среда и различните
форми на патронажна грижа;
-подкрепа за общините, в т.ч. повече
собствен ресурс и по-широки рамки
на някои от делегираните дейности
– например асистентската подкрепа,
е една от стъпките към изграждане
на работещ модел на местно ниво.
Евгения Петкова, началник-отдел
в дирекция „Финанси на общините“ в Министерство на финансите
(МФ), представи финансирането
на функциите „Здравеопазване“ и
NAMRB.1996

„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в Бюджет‘ 2022, както
и новите моменти в предстоящото
бюджетиране за следващата година.
Акцентира се, че в Закона за държавния бюджет за 2022 г. за делегираните от държавата социални дейности са предвидени средства за
текущи разходи в размер на 533,7
млн. лв., които са завишени със
111.8 млн. лв. или ръст с 26.5%
спрямо ЗДБРБ за 2021 г. Считано от
1 април 2022 г. стандартите за социалните услуги са завишени средно с
31 % спрямо действащите стандарти през първото тримесечие на 2022
г., както следва:
за домовете за пълнолетни лица с

увреждания те са завишени с 38%.

за социалните услуги предоставя-

ни в общността стандартите са увеличени средно с 31%.

стандартът за финансиране на со-

циалната услуга „Асистентска подкрепа“ е увеличен с 26,5% ;
размерът на месечната помощ на

ученик нараства с 12,5% .
В ЗДБРБ за 2022 г. за делегираните
от държавата дейности по здравеопазване са предвидени средства за
текущи разходи в размер на 246,8
млн. лв., като те са завишени с 36,8
млн. лв. спрямо ЗДБРБ за 2021 г.
или ръст със 17,5% спрямо ЗДБРБ
за 2021 г. Стандартите за финансиране на държавните дейности в
здравеопазването са завишени спрямо действащите стандарти през
първото тримесечие на 2022 г.:
Продължава на стр. 6
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Продължава отстр. 5

за медицинско обслужване в здра-

вен кабинет средно с 14,2%;

за яслена група към детска градина

с 14,8%;

за детска ясла със 17,0%;
за детска кухня с 14,4%;
за здравни медиатори с 14,5%;
за ОБСНВ или с 15,2%.

Освен това с актуализацията на
ЗДБРБ за 2022 г. са осигурени и
допълнителни средства в размер на
34,3 млн. лв. Средствата са за допълнително увеличение на стандартите за финансиране на държавните
дейности в здравеопазването за достигане на определените с подписания КТД в отрасъл Здравеопазване
2022 г. нива на минимални основни
работни заплати на персонала, зает
в медицинското обслужване в
здравните кабинети в държавните и
общинските детски градини и училища и в детските ясли и яслените
групи към детски градини средно с
30 на сто спрямо приетите от 1 април 2022 г.
В прогнозата за 2023 г. за делегираните от държавата социални дейности са предвидени средства за
текущи разходи в размер на 635,9
млн. лв., а за здравеопазване - 263,5
млн. лв.
Теодора Любенова, държавен експерт отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“,
дирекция
„Социално
включване“ в Министерство на
труда и социалната политика
(МТСП) представи пред участниците в Националната среща цялостен анализ на текущото състояние и
измерения на детската бедност и
социално изключване в България,
както и на политиките, програмите,
услугите, бюджетите и механизмите за справяне с тях.

Модератор на втория дискусионен
панел бе Росица Димитрова, председател на ПК по социална политика към НСОРБ, директор дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в община Велико Търново. В дискусията, посветена на
качеството на социалните услуги
взеха участие Диана Петрова, директор на дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните
услуги“ (КМЛСУ), Христина Пантева, началник-отдел „Североизточен“
в дирекция КМЛСУ, Надя Джунова,
началник-отдел „Южен централен“
в дирекция КМЛСУ и Венелина
Богданова,
началник-отдел
„Социални услуги за пълнолетни
лица“, главна дирекция „Социално
подпомагане“ и Миглена Хитова,
главен експерт отдел „Социални
услуги за деца“ в дирекция „Закрила
на детето“.
Един от акцентите в програмата на
форума бяха и бъдещите възможности за развитие на системата от
социални услуги с европейски средства. В панела взеха участие: Десислава Георгиева-Ушколова, началник отдел „Програмиране и договаряне и Цветан Спасов, главен директор
на
главна
дирекция
„Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Програмата за развитие на човешките ресурси
(ПРЧР); Моника Стоянова и Людмила Стойкова, главни експерти
в отдел „Стратегическо планиране и
програмиране“ - Програмата за развитие на регионите (ПРР) и - Анна
Ангелова-Филипова, началникотдел „Програмиране и подбор на
операциите“ - Програма за храни и
основно материално подпомагане
(ПХОМП).
Информация за параметрите на новите програми можете да видите на
сайта на НСОРБ:
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Програма за развитие на човешките
ресурси - https://www.namrb.org/bg/
evropeysko-finansirane-na-obshtinite2021-2027/evropeyski-fondove-20212027/programi-s-evropeyskofinansirane/programa-za-razvitie-natchoveshkite-resursi
Програма за развитие на регионите
- https://www.namrb.org/bg/
evropeysko-finansirane-na-obshtinite2021-2027/evropeyski-fondove-20212027/programi-s-evropeyskofinansirane/programa-za-razvitie-naregionite
Програма за храни и/или основно
материално подпомагане - https://
www.namrb.org/bg/evropeyskofinansirane-na-obshtinite-2021-2027/
evropeyski-fondove-2021-2027/
programi-s-evropeysko-finansirane/
programa-za-hrani-i-ili-osnovnomaterialno-podpomagane
Програмният директор „Услуги в
общността“ на УНИЦЕФ - България Десислава Енчева и Савелина
Русинова - старши експерт във фондация „За нашите деца“ запознаха
участниците с изпълнението на пилотен проект „Европейска гаранция
за детето“ и представиха анализа на
детската бедност и социално
изключване
в
България,
политиките, програмите, услугите,
бюджетите и механизмите за
справяне с тях.
За участниците в Националната
среща на експертите по социални
дейности и здравеопазване общината-домакин организира посещения
за представяне на добри практики в
ОП "Социално предприятие за хора
с увреждания" и Областен център
за деца и семейства.
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НИНКН започна обсъждания за промени в законодателството за опазване на
културното наследство
На 27 юли, на кръгла маса на тема
„Законът за културното наследство
– проблеми и решения“ Националният институт за недвижимо културно наследство започна обсъждания за реални промени в действащото законодателство в областта на
опазване на културното наследство.
В дискусия взеха участие министърът на културата в оставка Атанас
Атанасов, директорът на НИНКН
арх. Петър Петров, главният архитект на София арх. Здравко Здравков
– председател на Постоянната комисия по устройство на територията и
недвижимо културно-историческо
наследство на НСОРБ, директори на
научни институти към БАН, университетски преподаватели, представители на камарите на архитектите,
строителите и строителните инженери, изявени експерти и представители на структурите, ангажирани
с опазване на културното наследство в общини.
Недвижимото културно наследство
на България изчезва и процесът се
ускорява. За последните 30 г. са
унищожени над 12 хил. недвижими
културни ценности. Годишно безвъзвратно губим над 400, сподели с
тревога арх. Петров. Причините за
това са с дълга история и без хоризонт: липса на държавническо разбиране и национална стратегия, а действащият закон пречи на опазването
на културните ценности, насърчава
корупцията, злоупотребата и бутафорията, разрушава националната идентичност. Тези констатации обединиха присъстващите, които изразиха
готовност да работят активно с ръководството на НИНКН за цялостна
промяна на подхода и законодателството в областта на културните
ценности.
Конкретни примери от работата на
Столична община представи арх.
Здравко Здравков. Актуална е поредната неравна битка с амбициите
на инвеститори за посегателство
над една от емблематичните исторически сгради на София – къщата
на акад. Иван Гешов /министърпредседател на България 1911 –
1913 г., народен представител в 11
обикновени и в 2 Велики народни
събрания и председател на XI

(1901) и XIII (1913) Народно събрание, председател на Българското
книжовно дружество, БАН и Българския червен кръст.
За да спаси сградата, Столична община е изготвила инвестиционен
проект, преминала е процедурите на
съгласуване, обявила е и обществена
поръчка. След дълги съдебни процедури заповедта на арх. Здравко
Здравков, с която е наредено служебно изработване на проект за изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) и работен устройствен план (РУП) за спасяването на
емблематичната сграда на бул.
„Патриарх Евтимий“ № 7, е потвърдена от Върховния административен
съд.
В момента собствениците обжалват
предприетите процедури за укрепване на сградата. Всичко това струва
на данъкоплатците около 400 хил.
лв., продължава много дълго във

времето и излага местната администрация на редица съдебни оспорвания от собствениците на имота.
Ако все пак Столична община успее
да се пребори за укрепителни дейности за историческото здание, съществува опасност отново да попадне под ударите на закона, заради
намеса в частна собственост.
Липсата на ясна законова процедура за отнемане на недвижими културни ценности, изоставени от собствениците, е една от главните причини за погубване на ценни обекти
през последните десетилетия.
„Трябва да има ясно разписана процедура за намеса на държавата при
такива казуси. Тази част от закона в
момента не работи и това е основен
проблем“ – подчерта директорът на
НИНКН и бе подкрепен от участниците във форума.
Продължава на стр. 7

Къщата на Иван Гешов Снимка: БГНЕС
NAMRB.1996
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Столична община с екип от Софийския университет, под ръководството на проф. Екатерина Матеева,
вече е подготвила пакет от законодателни предложения.
Според арх. Здравков, особено важно е в кадастралните карти и регистри да бъде обхваната достатъчно информация за обектите на културното
наследство. Само в София те са 1400
и едва 635 са обявени за паметници
по реда на действащото законодателство. Информацията трябва да
обхваща подробности за определения режим на опазване и всички допустими интервенции в обекта.
Сред най-сериозните проблеми на
всички градове с ценни исторически сгради са процедурите в ЗКН,
когато старинни здания са изоставени или застрашени от вандалски
амбиции на инвеститори. Специалистите настояват предписанията от
кмета на общината за укрепване на
старите сгради да подлежат на принудително изпълнение и без право
на обжалване, а общините да имат
право да ипотекират имоти, за които собствениците не полагат грижи.
Дългите години безпомощност на
публичните структури да защитят
културното наследство налагат изготвянето и на регистър на застрашените обекти, смята арх. Здравков.

Пакет от предложения представи от
името на Камарата на строителите
арх. Савин Ковачев. Специално внимание заслужава предложението
интервенциите в обекти – културна
ценност, да бъдат изключени от обхвата на ЗОП или законодателят да
предвиди специален ред, който да е
съобразен със становищата на експертите за използването на технологии и материали, които не биха засегнали автентичността и историческата стойност.
Представени бяха и данни от законодателно проучване на режимите и
инструментите за опазване на сгради и паметници на културата в Австрия, Гърция, Испания, Италия, Португалия и Франция от доц. д-р Георги Вълчев, преподавател в СУ „Св.
Кл. Охридски”, ръководител на магистърска програма „Мениджмънт и
социализация на културното наследство”.
Специалистите апелират строгите
правила и контрол да бъдат заложени и в новия закон за културното
наследство. Подробно за проучването вижте https://www.parliament.bg/
bg/students-program/ID/241
Пълен запис от изказванията и дискусиите може да гледате в страницата на НИНКН във Фейсбук https://
www.facebook.com/NINKN.bg/
videos/1218838281992477.

Като продължение на темата е интервюто на кмета на столичния район „Средец“ Трайчо Трайков за
БНР.
„Къщата на Гешов не е спасена,
за съжаление. За
момента законово
е предотвратено
нейното разрушаване и построяване на нещо друго
на нейното място. Това успяхме да
постигнем. По съдебен път общината успя да спре плановете на собственика за хотел и да изготви нов" –
каза пред Радио София Трайчо
Трайков. Той смята, че са нужни
законодателни промени в тази област.
В район „Средец“ има около 400
сгради – паметници на културата и
около 30% от тях са в много лошо
състояние“, допълни Трайков.
Той разясни, че сградата на Нотариата е собственост на държавата, но
са нужни около 5 млн. лв. от държавния бюджет за ремонта и реставрация.
„По въпроса разговарям с всеки министър на културата, но нищо не се
случва до изтичането на мандата му“,
с горчивина каза Трайчо Трайков.
Чуйте целия разговор ТУК.

Решения от последното заседание на Министерския съвет
Министерският съвет одобри 36.5
млн. лв. допълнителни средства за
субсидии за превоз на пътници по
нерентабилни автобусни линии за
2022 г. От тях 16.5 млн. лв. са за
вътрешноградски транспорт и транспорта в планински и други райони.
20 млн. лв. са за превоз на пътници
по междуселищни автобусни линии.
Средствата ще се предоставят от
общините на превозвачи, на които
са възложили превози по автобусни
линии и които спазват правилата за
обществен превоз на пътници. На
общините, които са заявили, че не са
възложители на междуселищни автобусни линии от утвърдени транспортни схеми, не са разпределени
средства.
***
Над 6 млн. лв. за строеж на нови и

за доизграждане и ремонт на съществуващи училища, детски ясли и
градини одобри МС. От средствата
ще се възползват 23 общини: Благоевград, Сандански, Белица, Петрич,
Айтос, Бургас, Долни чифлик, Велико Търново, Видин, Габрово, Радомир, Червен бряг, Котел, Нова Загора, Ботевград, Костенец, Костинброд, Самоков, Своге, Стара Загора,
Казанлък, Мъглиж, Ямбол.
***
Правителството одобри средства за
пътуванията деца и учители от 592
училища за първия етап на програма
„Отново заедно“ за 2022 г. 3 911 750
лв. се насочват към 170 общини за
финансиране на пътуванията на 13
742 ученици и 1462 ръководители от
513 общински училища.
***
NAMRB.1996

Правителството отпусна 50 млн. лв.
за ремонти на 151 общински и държавни училища и 24 детски градини. Най-много са обектите в област
Варна. Най-много са ремонтите на
покриви и спешните ремонти – общо 125. В 50 училища и детски градини ще се подобрява енергийната
ефективност и др.
***
Правителството одобри почти 4
млн. лева за физическа активност,
спорт и спортно-туристически дейности на децата и учениците за 2022
година. По бюджетите на общините
се разпределят 3 568 745 лв. за 797
795 деца и ученици в общинските и
частните детски градини и училища
и в духовните училища.
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Анализ на МРРБ на нуждата от ремонт на общински пътища
Над 11 хил. км общински пътища се
нуждаят от ремонт и/или реконструкция. По райони за планиране
разпределението на трасетата с
нужда от ремонт е сравнително равномерно.

де: отлично (0% повредена площ),
добро (1 – 10%), задоволително (11
– 30%), незадоволително (31 – 50%)
и лошо (над 50%). Към показател
„лошо състояние“ са включени и
трасета без асфалтобетонова насТова сочи анализът на Министерст- тилка.
вото на регионалното развитие и Основните изводи и констатации
в анализа
благоустройството (МРРБ), разработен на база предоставени от об- Съгласно Наредба № РД-02-20-19
щините данни за техникоексплоата- от 12.11.2012 г. за поддържане на
ционното състояние на общинските пътищата (обн. ДВ, бр. 91/20.11.
пътища и съоръженията към тях.
2012 г.) общините са длъжни да
За целта на обобщения анализ, през водят техническа отчетност, която
2018 г. МРРБ изиска данни от об- включва: технически паспорти на
щинските администрации за състоя- общинските пътища и база данни за
нието на пътните настилки на об- съоръженията, проведените преглещинските пътища, броя и състояни- ди, проверки, обследвания и изпитето на съоръженията в обхвата на ване на елементите на пътя за устатрасетата, необходимостта от ре- новяване на експлоатационното им
монт/реконструкция
(ориентиро- състояние, определянето на причивъчна дължина), проектната готов- ните за възникнали повреди и деност, значението на засегнатото фекти, за експлоатационното състотрасе, брой население с подобрена яние на общинската пътна инфрастсреда, има ли приет от ОбС страте- руктура и за изграждане на системи
гически документ за обекта и дали за управление на пътните настилки
той осигурява единствен достъп до и съоръжения.
населено място или селищно обраКъм края на май 2022 г. в списъка
зувание.
на общинските пътища на теритоПрез 2021 г. и началото на 2022 г. рията на страната са включени 3
МРРБ поиска от общинските адми- 946 бр. трасета с обща дължина 19
нистрации да актуализират данните. 559,679 км. Продължаваща е тенОт министерството отчитат, че не е денцията на определени общини да
подадена информация за 140 бр. не предоставят данни за състояниетрасета – за 23 от тях, с обща дъл- то на общинските пътища и съоръжина 115,560 км, няма налични дан- женията към тях.
ни, а за останалите са използвани На база предоставените от общиданни от предходни анализи.
ните данни за експлоатационното
Състоянието на общинските пъти- състояние на общинските пътища
ща се определя въз основа на оцен- 57,61% или 11 267,649 км от тях са
ката на повредената площ от нас- с нужда от ремонт и/или реконсттилката на трасето. То може да бъ- рукция.

Районът с най-голяма нужда от ремонт е Югоизточен, а с най-малка –
Южен централен.
Обобщено експлоатационно
състояние на общинските пътища
В лошо състояние са 21,35% от тях

или 904 бр. трасета с обща дължина
4176,267 км.
В незадоволително състояние са

20,69% или 771 бр. трасета с обща
дължина 4047,658 км.
В

задоволително състояние са
30,15% или 1148 бр. трасета с обща
дължина 5897,613 км.
В добро състояние са 20,75% или

863 бр. трасета с обща дължина
4058,342 км.
В отлично състояние са 6,46% или

245 бр. трасета с обща дължина
1264,239 км.
По отношение на експлоатационното състояние на прилежащите съоръжения на трасетата на общинските пътища към настоящия момент не
може да бъде представена подробна
и коректна картина поради липсващи или частично представени данни
от общините за тяхното обследване.
На страницата на МРРБ може да
видите списък на общинските пътища.

Предоставяне на информация за изпълнение на политиката
за правата на хората с увреждания
Агенцията
за хората с
увреждания (АХУ)
очаква информация от общините за първото
полугодие на 2022 г. по въпроси
от тяхната компетентност по отделни членове на Конвенцията на

ООН за правата на хората с увреждания.
Изпълнявайки разпоредбите на чл.
10 , ал.3, т. 3 от Закона за хората с
увреждания, Агенцията изготвя
шестмесечни и годишни отчети за
изпълнението на тази политика.
Служителите на АХУ очакват данNAMRB.1996

ните от общините във формат
Word до 19 август на ел. адрес:
ahu@mlsp.government.bg. На този
имейл или на тел. 02/9318095 може да получите допълнителни разяснения и съдействие от Ккамелия Борисова, ст. експерт в дирекция „Пълноправно включване на
хората с увреждания“
8

Актуално

Електронен бюлетин 29/2022

Заявките за дърва за огрев тази година са 25% повече спрямо миналата
Министърът на земеделието д-р
Иван Иванов проведе работна среща с директорите на държавните
предприятия по проблеми със снабдяването на населението с дърва.
Той припомни, че миналата седмица е дал указания да се комплектоват допълнително насаждения с
преобладание на дървата за огрев и
да се формират нови обекти за добив на дърва. В местата, където няма интерес от фирмите за добив на
дърва, стопанствата следва да назначат собствени работници в кратки срокове.
Директорите на предприятията са
получили указание да информират
максимално обществеността чрез
срещи с кметовете на общини и
публикуване на информация за целия процес, свързан с доставките на
дърва – графици, налични количества и продажни цени. Обсъдено бе

и текущото изпълнението на заявените чрез кметовете на населени
места количества дърва директно от
държавните стопанства.
Държавните горски предприятия
отчетоха 25% повече заявки за дърва за спрямо миналогодишните и
увериха, че работят на пълни обороти. Към момента са доставени общо
370 хил. пространствени кубични
метра дърва на над 50 хил. домакинства, с което са изпълнени близо
1/3 от определените количества
дърва за населението чрез директни
продажби. Количеството е с 50 хил.
пространствени куб. м. повече спрямо същия период на 2021 г.
Министър Иванов разпореди денонощно да бъдат извършвани съвместни проверки от Изпълнителна
агенция по горите и структурите й и
Държавна автомобилна инспекция
за законния произход на дървесина-

та, постъпваща в заводите за преработка, както и на граничните пунктове на страната. Мярката цели преустановяване на незаконната препродажба и износ на закупените за
лична употреба дърва за огрев чрез
директни продажби от държавните
горски и ловни стопанства.
Министърът апелира за повишено
внимание в сезона на горски пожари.

Готова е Националната стратегия за развитие на горския сектор до 2030 г.
На 29.07. се проведе заключително заседание на работната група за
изготвяне на Национална стратегия за горския сектор до 2030 г.
На база изготвения анализ на горски сектор през последните 10 години работната група изведе стратегическите цели, приоритети,
мерки и източници за финансиране.
Стратегически цели надграждат
досегашните стратегически документи и предвиждат:
Провеждане на целенасочена политика устойчиво стопанисване на
горите, запазването и увеличаването на богатото разнообразие и
принос към смекчаване на климатичните промени;
Укрепване на ролята на горите за
осигуряване на икономически растеж на страната чрез прилагането
на принципите на биоикономиката.
Приоритетите:
Подобряване на стопанисването
на горите - увеличаване на площта
на горите и техния запас;
Опазване и възстановяване на
биологичното разнообразие в българските гори;

Повишаване на ефективността от

контролните дейности, свързани с
превенция и противодействие на
незаконните действия в горските
територии;
Повишаване на ефективността на
превенцията и на резултатите от
борбата срещу абиотични и биотични повреди по горските територии;
Разширяване кръга и въвеждане
на възмездното ползване на екосистемни
и
социалноикономически услуги, предоставяни от горските територии, в т.ч.
изработване на механизми за ком-
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пенсиране на ангажименти с нематериален принос, като обявяването на гори във фаза на старост, в
т.ч. със средства по Стратегическия план за развитие на земеделието и селскостопанските райони
2023-2027 г.;
На собствениците на гори – държава, общини и частни субекти и
на европейските програми ще се
разчита за финансиране на стратегията.
НСОРБ благодари на представителите на общини и общински
лесничейска, взели участие в дискусиите на работната група.
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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 Сдружението, и
допринасят за развитието на местното самоуправление в България.
Наградите на НСОРБ са и жест на
специално внимание към партньорите от бизнеса, неправителствения сектор и медиите, с принос за
по-доброто качество на живот в
българските общини и утвърждаване авторитета на местната власт
в България.
Кампанията за набиране на номинации за Наградите на НСОРБ
2022 започна в края на март т.г.
Крайният срок за подаване на
кандидатури е 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-

ното самоуправление“ за общи-

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




„Партньор на общините“

“Общински инвеститор”
Очакваме Вашите номинации за
партньор и инвеститор, чрез попълване на електронния формуляр на адрес: https://forms.gle/
zy6ibuGJFQGYR9rC9
Повече информация за критериите

NAMRB.1996

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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Участвайте в IV Национален конкурс „Нестле за Живей Активно! 2022“

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

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

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

Местните власти участваха
в дискусията
DIR.BG за процесите на зелена
БЪДЕЩЕТО
НАнаЕВРОПА
трансформация, устойчиво развитие и декарбонизация
Община Разлог – стъпки към интелигентно управление
предвижда да продължи мониторинга на качеството на въздуха в
града чрез инсталиране на още станции с датчици.

В Интегрирания план за действие са
застъпени още темите за интелигентно управление на общественото
осветление и 3D лазерно сканиране
на територията на общината с дрон.

Община Разлог организира представяне на Интегриран план за действие, основаващи се на решения,
предоставени от Интернет на нещата (Internet of Things).

Планът е разработен по проект
IoTXchange и предвижда създаване
на интегрирана градска платформа,
която ще даде възможност да се
синтезират данни за замърсяването
на въздуха, градския трафик, туристическите места, обществени точка
с безплатен Wi-Fi, спортни места,
улици и пътища в ремонт, прогноза
за време, управление на отпадъците. Предвижда се и интелигентно
управление на отпадъците, включващо сензори на кошчетата за боклук, даващи информация в реално
време за събраното количество от-

Акцент е поставен и върху разработване на мобилно приложение за
туризъм, на платформа, представяпадък, поставяне на кофи за боклук
ща местните традиции и обичаи и
за биологични отпадъци, също обопредоставяне на възможност за 3D
рудвани със сензори.
и VR обиколки.
Миналата година на покрива на
В сферта на образованието се предсградата на общинска администравижда създаването на умни училиция бе монтирана станция за отчитаща с инсталиране на все повече умне качеството на въздуха в реално
ни дъски, които да заменят черните
време и предаване на актуалните
дъски.
координати на измерванията, захранвана от соларен панел. Общината Проектът IoTXchange обединява
община Фундао (Португалия), която е водещ партньор, община Разлог, община Додони (Гърция), Агломерация Невер (Франция), община Йелгава (Латвия), община Онге
(Швеция),
община
Кежмарок
(Словакия) и финландския университет „Åbo Akademi“ и се финансира по програма URBACT III.

Започва рекултивацията на сметището в Дупница
Кметът инж. Методи Чимев направи първа копка на рекултивацията на закритото през 2017 година сметище. Проектът е на обща стойност над 5 млн. лв. –
100% безвъзмездна финансова помощ от ОП „Околна среда“.
Натрупването на метан в пластовете отпадъци водеше до самозапалвания на
сметището. Теренът е около 80 дка, а денивелацията му е около 70 метра. Боклукът на сметището се трупа повече от 60 години. По данни на общината, с
отпадъци са замърсени 79 758 кв.м., а депото е с площ 50 хил. кв.м. Дебелината на отпадъците е от 5 до 35 м, а изчисленията показват, че те са с обем от 465
хил. куб. м. След всички дейности по рекултивацията, районът ще бъде затревен и засаден с 17 322 дървесно-храстова растителност и превърнат в гора.
Започването на проекта е събитие от изключително значение за цялата община, но най-вече за Дупница, Бистрица и Джерман, които бяха обгазявани при
самозапалванията, каза кметът Методи Чимев.
Снимка: Dennews.bg
Фирмата изпълнител трябва да се справи със задачата до края на януари 2023
NAMRB.1996

14

Медиите за нас

Електронен бюлетин 29/2022
Даниел Панов, кмет на Велико
Търново и председател на УС на
НСОРБ, пред „24 часа“
Обзорен материал за обещаните половин
милиард лева
на общините
за финансиране на ВиК и
пътни проекти.
„Цели осем месеца – от ноември
2021 до края на юни 2022 година,
местната власт чрез най-голямата
неправителствена организация –
НСОРБ, води разговори с двете
министерства – финансово и регионално, за държавна подкрепа за
инфраструктура.
Направихме всичко, което се изисква от нас – инвентаризирахме и
актуализирахме проектите, предоставихме пълна информация за
проектната си готовност. Имаме
работни проекти, с разрешения за
строеж,
с
количественостойностни сметки на инвестициите, с избрани изпълнители. Общините категорично свършиха
своята работа – уверихме двете
министерства, че можем да свършим в срок конкретни проекти.
Но до ден днешен, вече осем месеца, решение и средства няма“, казва Даниел Панов.
Четете материала ТУК.
Георги Георгиев, председател на
Столичния общински съвет и
член на УС на НСОРБ, пред „24
часа“
Няма да отстъпим и йота
от новия ред,
който въвеждаме,
каза
председателят
на Столичния
общински съвет по повод върнатата
от областният управител на София
Вяра Тодева Наредба за преместваемите обекти и рекламната дейност
в Столична община.
„Смея да твърдя, че се направи изключително мащабна реформа в реда
за поставяне и използването на преместваеми обекти и рекламни елементи. С това Решение на СОС са
направени над 100 изменения и допълнения в действащата нормативна уредба на общината, която обх-

ваща режима на преместваеми обекти и рекламни елементи“, казва
председателят на СОС.
Той припомня, че в подготовката на
текстовете е отделено много време в
срещи и дискусии с граждани, представители на бизнеса, експерти и
всички заинтересовани страни. От
проведените обществени обсъждания са получени множество предложения, внимателно разгледани и
около 25 от тях одобрени.
Четете повече ТУК.

Тодор Чонов, зам-кмет на Пловдив, пред БНР
Община Пловдив
планира да раздели града на две
зони с ниски
емисии на фини
прахови частици.
Първата зона – т.
нар. вътрешен ринг, ще е централната градска част и ще се припокрива със Синята зона за платено
паркиране. Втората зона – външният ринг, ще е останалата част от
града. Това съобщи Тодор Чонов.
Той допълни, че точният обхват на
двете зони ще бъде определен в
доклад на експертнен екип, на който общината е възложила тази задача.
Контролът върху замърсяването на
въздуха от автомобилите в Пловдив
ще бъде разписан в нова наредба,
която скоро ще бъде внесена за разглеждане в Общинския съвет, обясни заместник-кметът.
Чуйте интервюто ТУК.

Григор Даулов, кмет на Чавдар,
пред БНР
„Едно от най
-трудните
неща е изграденото да
се поддържа.
Нямам приемен ден, всеки е добре дошъл, контактът е непосредствен. От 2006 са може би
40-50 реализираните проекти с
външно финансиране, може би за
около 20 милиона лв общо. Те са в
3 области - инфраструктура (ВиК,
улици), туристическа инфраструктура и социална сфера - подпома- Георги Лапчев, кмет на Царево,
гане на най-нуждаещите се и обу- пред Стандарт
чение и квалификация“, казва кмеАбсолютна лъжа е, че
тътъ.
заповедта за "Корал"
Чуйте подробности за гостуването
на министъра на околна екипа на Националното радио в
ната среда и водите
Чавдар ТУК.
Борислав Сандов е
предоставена на община Царево. Никой в
Николай Мелемов, кмет на Смо- моята администрация не я е виждал,
заяви пред Флагман.бг кметът.
лян, пред БНР
„Да, сега е лято, Реакцията му е във връзка с твърдено с тази липса нията на министъра в оставка по
на индексация на bTV в неделния ден.
договорите
и Лапчев каза още, че повече от един
фирмите, и об- месец се бави заповедта за новата
щините са поста- защитена територия "Корал".
вени в много тежко състояние. Фир- „Институциите трябва да комунимите се отказват да изпълняват под- кират по различен начин, вече
писаните договори, поради това че всичко е толкова динамично, че
са подписани на стари цени и това можем да се разбираме за секунди.
блокира дейността им, както и на- Същинският проблем със заповедта
шата работа, защото сме поставени в за "Корал" ще продължи да виси,
ситуация да избираме дали да про- няма да бъде решен и след като
дължаваме да работим по обектите, влезе в сила тази заповед. Тогава
или - не“, казва кметът..
още повече ще се задълбочи. 90 %
Сред блокираните обекти, поради от плавателните съдове в нашата
неактуални цени е „Социални жили- акватория имат право да плават на
ща“, от чиято реализация фирмата коридор от 500 м от брега. Той обасе е отказала, тъй като разчетите за че е прекъснат от въпросната защиднес са в пъти повече.
тена територия, която влиза понавътре от 500 м.
Чуйте интервюто ТУК.
Четете повече ТУК.
NAMRB.1996
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Обществено обсъждане проект на версия 4.0 на Програма „Научни изследвания,
иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021 – 2027 г.
ритет за техническа помощ:
Приоритет 1:Устойчиво развитие
на българската научноизследователска и иновационна екосистема
Водещата цел на действията в първия приоритет на програмата е засилването на приноса на научните
изследвания и иновациите към повисокото икономическо и обществеНа
https://www.strategy.bg/ но развитие на страната.
PublicConsultations/View.aspx?
Фокусът на действията е върху укlang=bg-BG&Id=6993 е публикуван репване на административния и наза обществено обсъждане проект на учния капацитет на научните оргаверсия 4.0 на проекта на Програма низации и висшите училища; засил„Научни изследвания, иновации и ване на сътрудничеството на научдигитализация за интелигентна ноизследователските организации и
трансформация“ 2021 – 2027 г.
висши училища с бизнеса и индустВ подкрепа на общините, екипът на рията; повишаване на ориентираНСОРБ изготви резюме на проекта ността към пазарното търсене; скъна версия 4.0 на Програмата за на- сяване на пътя от научните изследучни изследвания, иновации и диги- вания до иновациите; внедряване и
тализация за интелигентна транс- трансфер на технологии и знания,
формация
2021
–
2027 заедно с тяхната пазарна реализация
(ПНИИДИТ), публикувано на и създаване на условия за интернационализация и увеличаване на дела
https://www.namrb.org/operativnaна заетите в НИРД в публичния и
programa-za-nautchni-izsledvaniiainovacii-i-digitalizaciia-za-inteligentna частния сектор и създаване и споделяне на данни за целите на научни
-transformaciia
изследвания и внедряване на иноваПрограмата ще допринесе за ускоции.
рено икономическо развитие на
България чрез инвестиции в разви- Действията по този приоритет са
тието на научните изследвания, на- групирани в четири приоритетни
учната инфраструктура, иновациите направления:
и интелигентната индустрия, и бър- Приоритетно направление 1: Усзото навлизане на цифровите техно- тойчиво развитие на националния
логии в икономиката и обществото. капацитет за научни изследвания и
Програмата е съфинансирана от иновации;
Европейския фонд за регионално Приоритетно направление 2: Стиразвитие и от държавния бюджет на мулиране на международното научРепублика България и е ориентира- но сътрудничество и участието в
на към постигане на целите на евро- рамковите програми на ЕС;
пейската Зелена сделка и Цел на
политиката 1 на ЕС „По-интели Приоритетно направление 3: Трансгентна Европа чрез насърчаване на фер на технологии и знания;
иновативния и интелигентен иконо- Приоритетно направление 4: Инмически преход“.
тернационализация на иновациите в
Общият размер на предвиденото България и осигуряване на синергия
финансиране възлиза на 1 095 010 с програми Хоризонт Европа и Ди854 евро, като планираният принос гитална Европа.
от ЕС е в размер на 885 510 001 евПриоритет 2: Цифрова
ро, а националното съфинансиране
трансформация на публичния
е 209 500 853 евро.
сектор
Интервенциите по ПНИИДИТ са При планираните групи дейности по
обединени в 2 приоритети и прио- този приоритет ще бъдат взети предNAMRB.1996

вид потенциалът и нуждите за научноизследователската и иновационната дейност, напр. свързани с
големи данни, отворен достъп, киберсигурност и т.н.
С цел подобряване на взаимовръзките с вече финансирани проекти,
включително със създадените по
ОПНОИР ЦВП и ЦК, някои от които са специализирани в областта на
ИТ и големите данни, при определяне на условията за изпълнение на
определени интервенции в Приоритет 2 ще бъдат използвани, както
изградената научноизследователска
инфраструктура (вкл. в областта на
данните, изкуствения интелект, суперкомпютърните и квантовите
технологии), така и резултатите от
изпълнението на научните програми и създадения научен потенциал
в центровете.
Действията по приоритет 2 са групирани в две приоритетни направления:
Приоритетно направление 1: Данните като ключов капитал на обществото;
Приоритетно направление 2: Киберсигурност.
Приоритет за техническа помощ
Подкрепата в рамките на оста за
техническа помощ стъпва върху
идентифицираните
специфични
нужди за:
- Повишаване на капацитета на Управляващия орган и междинните
звена, свързан с планирането, управлението, изпълнението, наблюдението и контрола на ПНИИДИТ;
- Укрепване на административния
капацитет на бенефициентите и
потенциалните бенефициенти по
ПНИИДИТ;
- Дейности за осигуряване на публичност и комуникация на ПНИИДИТ 2021-2027 г.

Коментари по проекта на ПНИИДИТ могат да бъдат изпращани дo
26 август чрез Портала за обществени консултации и на електронна
поща: pridst@mig.gov.bg
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Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 г.
официално е изпратена на ЕК
Общият бюджет на ПМДРА 2021 –
2027 г. е 121 349 572 млн. евро, като
разпределеният финансов ресурс от
Европейския фонд за морско дело,
рибарство
и
аквакултури
(EФМДРА) е в размер на 84 944 698
млн. евро или 70% от общия бюджет, а националното съфинансиране е 36 404 874 млн. евро.
30% от програмния ресурс е насочен към общностни дейности/
инвестиции в устойчива синя икоКомисията може да направи комен- номика в крайбрежните и вътрештари в срок от 3 месеца от датата на ните рибарски райони.
представяне на програмата и да я Очакваните резултати от прилагаодобри не по-късно от 5 месеца след нето на Програмата: са развитие на
датата на първото ѝ представяне.
един по-конкурентноспособен, попо-модерен
сектор
Процесът по разработване на прог- устойчив,
„Рибарство“,
чрез
укрепване
на
икорамата премина през проведени две
номически,
социално
и
екологично
обществени обсъждания със заинтересованите страни и 9 заседания на устойчиви риболовни дейности,
Тематичната работна група. По аквакултура и преработка на проПрограмата се проведоха и общест- дукти от риболов и аквакултури,
вените консултации, като преди изп- чрез повишаване на енергийната
ращането й тя беше официално ефективност, дигитализация и диодобрена и от Съвета за координа- версификация на производството;
ция при управлението на средствата насърчаване на адаптирането на
от Европейския съюз, и от Минис- риболовния капацитет; насърчаване
на ефективен контрол и правопритерския съвет.
лагане в областта на рибарството,
Програмата за
морско дело,
рибарство
и
аквакултури
2021 – 2027 г.
(ПМДРА 2021
– 2027 г.) е изпратена официално на Европейската комисия
https://www.namrb.org/bg/aktualno/
odobrena-e-programa-aokolna-sredav2021-2027-g.

вкл. борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, както и
събиране на надеждни данни за вземането на решения, основани на
знанието; допринасяне за защитата
и възстановяването на водното биологично разнообразие и на водните
екосистеми; устойчива синя икономика в крайбрежните и вътрешните
райони и насърчаване на развитието
на общностите, занимаващи се с
рибарство и аквакултури, както и
насърчаване на знанията за морската среда и морското наблюдение.
НСОРБ благодари на представителите на община Варна и на МИРГ в
тематичната работна група по
подготовка на ПМДРА за отстояваните позиции в полза на местното самоуправление на рибарските
общности.
Резюме, изготвено от екипа на
НСОРБ, може да намерите на:
https://www.namrb.org/bg/evropeysko
-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/
evropeyski-fondove-2021-2027/
programi-s-evropeysko-finansirane/
programa-za-morsko-delo-ribarstvo-iakvakulturi.

Указание на УО на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.
УО на ПМДР 2014 – 2020 г. публикува Указание във връзка със създадена възможност кандидатите да обявят процедури за избор на изпълнител в ИСУН 2020 преди приключването на процеса по оценка и сключване на договор за БФП. https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/10553

Информационен ден по процедура Малка грантова схема
„Създаване на работни места”
На 11 август
ще се проведе
информационен ден на
който Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.,
по процедура за подбор на проектни предложения по Mалка грантова
схема „Създаване на работни места” ще разясни на потенциалните

кандидати целите и задачите на
схемата, важните специфики, правилата и основните видове допустими дейности относно публикуваните насоки за кандидатстване,
както и ще отговаря на въпроси от
потенциалните кандидати.
Малката грантова схема е с общ
размер на финансиране от 3,523
млн. евро. С нейното изпълнение
се предвижда подпомагане на местното развитие чрез подкрепа на
иновативни подходи за укрепване
на икономическите дейности и създаване на работни места в целевите
области на следните 10 (десет)
NAMRB.1996

предварително избрани общини в
България: Вълчи дол, Левски, Иваново, Димитровград, Банско, Брезово, Белица, Елена, Момчилград, Лясковец.
За участие в онлайн-срещата е необходимо да се попълни и изпрати регистрационна форма до 8 август на:
m.kobakova@mon.bg,
v.grancharova@mon.bg,
vep_info@mon.bg .
На регистриралите се за участие ще
бъдат изпратени програма и линк за
присъединяване към събитието.
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ЕК одобри годишния доклад на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“
за 2021 г.
На 20 юли
службите на
Европейската
комисия одобриха Годишния доклад за
изпълнение на ОП „Транспорт и
транспортна
инфраструктура“
2014-2020 г. (ОПТТИ) https://
www.eufunds.bg/bg/optti/
node/10534 .
Според информацията от публикувания доклад, към 31.12.2021 г.
87% от финансовия ресурс по ОПТТИ е предоставен под формата на
безвъзмездна финансова помощ,
което представлява над 1,56 млрд.
евро.
По програмата са подадени общо

91 проектни предложения, от които
на 66 е предоставена БФП. Стойността на сключените договори с
изпълнители по проектите, допустими за финансиране от програмата, към края на 2021 г. достига почти 1,43 млрд. евро, което е 79,9% от
бюджета. Стойността на сертифицираните средства към 31.12.2021 г.
е приблизително 930 млн. евро или
51,9% от средствата по програмата.
Отчетените постижения през 2021
г. по проектите на програмата:
 В железопътния сектор стартира изграждането на системите за
сигнализация и телекомуникации
по проект „Пловдив - Бургас, Фаза
2,“, както и модернизацията на
участъка „Оризово – Михайлово“;



В областта на пътния сектор продължават строителните дейности по
АМ „Струма“ -Лот 3.1 и тунел Железница, като общият напредък в изпълнението на проекта е над 90%;
 През 2021 г. успешно завърши
изпълнението на Етап II на Линия 3
на Софийското метро. В рамките на
проекта са изградени метроучастък с
дължина 3,8 км, 4 нови метростанции
и жп спирка. Също така бяха въведени в експлоатация автоматични перонни преградни врати за 5 метростанции от Линия 1 и Линия 2 на метрото;
Към края на 2021 г. приключиха и
сключените договори по проекта за
подобряване на корабоплаването по
р. Дунав.

Стартира приемът по подмярка 7.2.
от ПРСР 2014 – 2020 г.
Управляващият
орган на Програма
за развитие на селските райони за
периода
20142020 обяви четирите процедури по
подмярка 7.2 – за инвестиции в улици, общински пътища, водоснабдителни системи и енергийна ефективност и производство на енергия
от ВЕИ. Те са обявени в Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от ЕС
(ИСУН):
https://
eumis2020.government.bg/bg/s/
Procedure/Active
Бенефициенти са 215 общини от
селските райони на страната.
Бюджетът насочен към повишаване
на енергийната ефективност на публични сгради, общинска собственост е 15 млн. евро, за подобряване
на уличната инфраструктура в малките населени места на територията
на селските райони е 35 млн. евро,
за рехабилитация на общински пътища е 50 млн. евро и за реконструкция на водоснабдителни системи в агломерации под 200 екв. жители също е 50 млн. евро.
Максималният размер на допустимите разходи за един проект по

процедурата за енергийна ефективност възлиза на левовата равностойност на 500 хил. евро, за подобряване на уличната инфраструктура възлиза на левовата равностойност на
1 млн. евро, за инвестиции в общински пътища или реконструкция
на водоснабдителни системи – до
1.5 млн. евро.
Процедурите следва да се разглеждат в пакет поради наложеното ограничение кандидатите да могат да
участват с до два проекта по обявените процедури, единият от които
да е за ЕЕ/производство на енергия
от ВЕИ за собствено потребление.
Отразени са решенията на Комитета по наблюдение и повечето предложения на НСОРБ относно осигуряване на прозрачност и равнопоставеност на кандидатите, за едноз-

начно тълкуване на показателите за
оценка. Тези ограничения и изменения може да допринесат за увеличаване на териториалното покритие на помощта по процедурите,
макар и в условията на конкурентен подбор.
Крайният срок за подаване на проектни предложения по двете процедури е 25 ноември 2022 г. Кандидатите могат да задават допълнителни
въпроси и да искат разяснения във
връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок
за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат
да се задават само на електронната
поща: rdd@mzh.government.bg или
чрез ИСУН 2020, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Информационен семинар на
Националната селска мрежа
Националната селска мрежа организира на 3 август в
Плевен
информационен
семинар
на
тема
„Възможности за подкрепа по мерки 4.2, 7.2 и 19.3 на
ПРСР. Прилагане на процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 160/2016“. Семинарът ще се проведе в хотел „Ростов“ от 10:00 до 15:30 ч.
Необходима е предварителна регистрация за участие до 2 август на адрес
office@ruralnet.bg или тел. 0892 29 25 97
Повече информация и програмата може да видите на следния линк.
NAMRB.1996
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Продължават преговорите с ЕК по Стратегическия план
по Общата селскостопанска политика 2023 – 2027 г.

На 27 юли се проведе 22-ро заседание на Тематичната работна група за
разработване на Стратегически план
за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.
Тема на заседанието бяха резултатите от първия кръг преговори в Министерството на земеделието и службите на Европейската комисия, проведени по групи интервенции (директни плащания, секторни интервенции и мерки за развитие на селските райони) в периода юни-юли т.г.
По отношение на мерките от интерес за местните власти – интервенцията за публична общинска инф-

раструктура и Водено от общностите местно развитие – УО е провел начална среща с Генерална дирекция „Земеделие“ на ЕК, като са
предоставени допълнителни аргументи по коментарите на ЕК относно методиката за гарантирани бюджети за селските общини и оптимизиране прилагането на ВОМР.
УО е предоставил информация относно обективните критерии за разпределение на общия общински
ресурс на „гарантирани“ бюджети,
както и за приоритизирането на общинските инвестиции в текста на
самата интервенция. Тези критерии
осигуряват предварителна „вътрешна“ конкуренция при разпределение
на ресурса, а изведеният гарантиран
бюджет за всяка община ще позволи местните власти да насочат европейската подкрепа там, където тя е
най-нужда спрямо досегашните ин-

вестиции и спрямо действащите
национални, регионални и местни
планови документи.
По отношение на ВОМР са предоставени допълнителни данни и аргументи за прехвърляне на функции по
договориране по всички участващи
програми в ресорния отдел на УО на
Стратегическия план с цел избягване
на двойни проверки и налагане на
единен подход на управление.
Очаква се ЕК да реагира на предоставените допълнителни данни и
аргументи по време на втория кръг
преговори в периода августсептември. НСОРБ даде свое становище по началните коментари на
ЕК и УО се е съобразил с тях. Очакваме реакцията на ЕК и сме готови
аргументирано да отстояваме (при
сътрудничество от УО) изразените
позиции във връзка с цитираните
интервенции.

Комитет за наблюдение на ОП „Околна среда“ 2014 – 2020 г.
На своето 17-то заседание на 28 юли
членовете на Комитета за наблюдение на ОП „Околна среда 2014-2020
г.“ взе решение да бъдат подпомогнати бежанците от Украйна в България https://www.eufunds.bg/bg/opos/
node/10569.
Комитетът гласува методология и
критерии за оценка на проектно
предложение по процедура „Подкрепа за покриване на основните нужди
на бежанците от Украйна чрез мярка, прилагана от Министерството на
туризма“, чиито дейности са свързани с осигуряване на нощувка, закуска и обяд. Необходимите средства са

разчетени за 17 хил. души чрез пренасочване на 30,6 млн. лв. от Приоритетна ос „Отпадъци“ към Приоритетна ос 7 „Подкрепа за бежанците
от Украйна в България“.
Възможността за това е осигурена с
приемането на Регламент 562 от
2022 г. на Европейския парламент и
на Съвета от 6 април 2022 г. за изменение на регламенти 1303/2013 и
223/2014 по отношение на Действия
по линия на сближаването за бежанците в Европа (CARE). Чрез измененията държавите-членки могат да
финансират широк кръг от инвестиции в областта на политиката на

сближаване и за справяне с предизвикателствата, свързани с миграцията, по линия на Европейския фонд
за регионално развитие и Европейския социален фонд.
Комитетът за наблюдение съгласува и предложеното от Управляващия орган изменение на Индикативна работна програма за 2022 г.,
в която е определен и периодът за
обявяване на процедура „Подкрепа
за покриване на основните нужди
на бежанците от Украйна чрез мярка, прилагана от Министерството
на туризма (CARE)“– трето тримесечие на 2022 г.

Цифровите технологии в икономиката и обществото
Европейската комисия
публикува
резултатите от индекса за навлизането на цифровите технологии в
икономиката и обществото (DESI)
за 2022 г., който проследява напредъка на държавите-членки в областта на цифровите технологии. В пандемията от COVID-19 държавитечленки напреднаха в усилията си за
цифровизация, но имат пропуски в
цифровите умения, цифровата трансформация на МСП и разгръщането

на усъвършенствани 5G мрежи.
ЕС предостави 127 млрд. евро за
свързани с цифровите технологии
реформи и инвестиции в 25-те национални плана за възстановяване и
устойчивост, одобрени досега от
Съвета. Това е безпрецедентна възможност за ускоряване на цифровизацията, повишаване на устойчивостта на Съюза и намаляване на
външните зависимости. Държавитечленки заделиха средно 26% от
своите средства по Механизма за
възстановяване и устойчивост за
NAMRB.1996

цифровата трансформация
Първенци са Финландия, Дания,
Нидерландия и Швеция, но и те
са изправени пред пропуски в ключови области: навлизането на усъвършенствани цифрови технологии
– под 30% и много далеч от целта
от 75% на цифровото десетилетие
до 2030 г.; недостиг на умения,
който забавя цялостния напредък и
води до цифрово изключване.
България е на предпоследно място, преди Румъния с малко под 40%
цифровизация.
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Община Стралджа отличи похвалната постъпка на ученици
Община Стралджа отличи ученици от СОУ „П. К.
Яворов“, които почистиха района на хижа „Люляк“ в
местността Мараш в източната част на Стара планина. Те получиха благодарствени писма от кмета Атанас Киров за постъпката им за пример, съобщи във
фейсбук заместник-кметът Гроздан Иванов. По време
на излет учениците заварили мястото с купища боклуци, оставени от туристите преди тях. Организирали
се и почистили, въпреки че не те са замърсили.
Благодарствено писмо е връчено и на Николай Богданов, който е инициатор заслонът около емблематичната за региона хижа да бъде ремонтиран. Община Стралджа стопанисва туристическата хижа от 2018 г. с решение на Общинския съвет. Сградата беше ремонтирана,
а районът около нея – облагороден с кътове за отдих. Хижа „Люляк“ е построена през 1972 г. с доброволен
труд на ученици от селскостопанския техникум в Стралджа и туристи.

Село Симеоновец с официални герб и знаме
Общинският съвет на
Септември официално прие герба и знамето на село Симеоновец. Това е осми
герб в общината и
единадесети в област
Пазарджик, по които работи екип
от Българското хералдическо и вексилоложко общество (БХВО).
За да се направи герб на дадено населено място, трябва да се познават
неговата история, възникване и ети-

мология на името, както и поминъка
на хората в него. Той трябва да бъде
уникален, да се разпознава и да не се
повтаря, обясняват от БХВО.
След попълване на заявление,
гербът и знамето на Симеоновец ще
бъдат регистрирани в Гербовия регистър на сайта на БХВО, а кметството ще получи сертификат за вписването.
Гербът и знамето са изработени за
шест месеца с активното съдействие
на кмета на Симеоновец Богданка

Атанасова и на общинския съветник Йордан Кръстев.
Слънцето е символ на живот, щастие и величие, а съществува и като
легенда за старо име на селището
Звездите с форма на кръст – покровителството на Пресвета Богородица (също и патрон на манастира) и
сплотеността и вярата на жителите.
Трихълмието символизира Родопите, а безсмъртничето е символизира устойчивост и постоянство.

София започва въвеждането на нова транспортна услуга през септември

Идеята е разработена в рамките на
проекта ИНОЕЪР, който е съфинансиран от Европейския фонд за
регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за
градско развитие” и в който партньори са Столична община,
НСОРБ и водещи университети.
Проектът ИнноЕър е уникален не
само за София, т.к. в рамките на
изпълнението му се разработва
иновация за градска мобилност,
която успешно може да бъде прилагана в различни градове на Европа. Програмата дава възможност
на градовете да тестват за първи
път иновативни решения, подходящи именно за тяхната градска
транспортна мрежа, според гъстота
на населението и специфика на

жилищното застрояване.
В София новата услуга – градски
транспорт по заявка, ще бъде въведен пилотно в райони, в които
през последните години се наблюдава интензивното застрояване,
което на места затруднява навлизането на стандартни превозни
средства на градския транспорт и
не позволява да бъдат изградени
маршрути. Новата услуга е продължение на усилията на Столична община да осигури обществен
превоз за максимално широк кръг
свои жители и новите минибусчета, които ще бъдат закупени в
рамките на проекта, ще разширят
достъпа до градския транспорт.
Заявяването на услугата ще става
през специално разработено приложение и в зависимост от натовареността, превозните средства ще
посочват най-близка и удобна точNAMRB.1996

ка за качване на всеки желаещ.
Вече е сключен договор за доставка на превозните средства, уточнява директорът на дирекция
„Транспорт“ в Столична община
Иван Николов. Очаква се през септември да започне тестовото изпълнение на новата транспортна
услуга. Автобусчетата са електрически, в съответствие с политиките
на Столична община за опазване
чистотата на въздуха. Амбицията
на общинския екип е при разширяване на мрежата за градски транспорт по заявка, следващите превозни средства да бъдат водородни.
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Трите най-големи ансамбли на България с концерти на „Фолклорен извор 2022“
Трите най-големи български ансамбли ще имат концерти на десетото издание на Международен фолклорен фестивал „Фолклорен извор“. Фестивалът се организира от Сдружение „Фолклорен извор“,
НЧ „Светлина – Царевец 1927”, община Свищов и кметство с. Царевец, под патронажа на Министерство на културата.
Ансамблите „Пирин“, „Тракия“ и „Филип Кутев“ ще закрият всеки
от фестивалните дни на 4, 5 и 6 август. Концертите ще се проведат
на специално построена сцена, в двора на комплекс „Фолклорен извор“ в с. Царевец. Фестивалът ще приключи на 7 август на площада
в селото с концерт на оркестър „Канарите“.
И десетото издание на МФФ „Фолклорен извор“ ще премине с участието на чуждестранни групи. По линия на CIOFF – Международния
съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства към ЮНЕСКО, на който фестивалът е
пълноправен член, се очакват представителни ансамбли от Грузия и Мексико. Освен тях, ще вземе участие и Ensemble Florile Teleormanului от Румъния, който е партньор по проекта „Традиция и танци – мост над река Дунав“.
Концертите и цялата програма на фестивала е с вход свободен.
Фестивалът е с конкурсен характер с богат и разнообразен награден фонд. Всяка категория има I, II и III-то място,
придружено със златен, сребърен и бронзов медал. Има още поощрителни, специални и т.н. големи награди.
Повече подробности ще намерите на страницата на фестивала и на община Свищов.

Ако кметовете управляваха света...
Заместник-кметът на община Лесичово Веселина Милкова се
обърна с благодарност към кметовете на общини, които се отзоваха
на призива за съдействие при гасенето на големите горски пожари в
района.
„От името на кмета Серьожа
Лазаров, жителите на община
Лесичово и лично от мое име
БЛАГОДАРЯ за бързата и навременна намеса на доброволци при
овладяване на пожара в общината продължил три денонощия.
Освен пожарникари, служители
на горските стопанства и два
хеликоптера от авиобаза Крумово, без помощта на вашите доброволни формирования трудно
щяхме да се справим. Пресечен
горски терен, вятъра и високите
температури усложняваха обстановката. След отправения апел
за помощ, благодарим за бързата
реакция на кмета на община Панагюрище Никола Белишки, на
община Брацигово – Надежда Казакова, на Долна Баня – Владимир
Джамбазов, на Белово – Костадин Варев, на Ихтиман – Калоян
Илиев, на Ракитово – Георги
Холянов. В готовност бяха доброволци от Софийска община за ко-

ето благодарим на г-жа Йорданка Фандъкова и община Хисаря –
Пенка Ганева. Неоценима е помощта на тежката техника, която ни бе предоставена от
„Асарел Медет“ Панагюрище,
„Балкан ремонт инженерин“ Пазарджик и Иван Делчев – Пазарджик. Голямо благодаря! Бъдете
здрави!“
Късно в петък госпожа Милкова
публикува впечатляващи кадри от
огнената стихия и сподели с колегите си, че Лесичово въвежда бед-
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ствено положение. Незабавна беше реакцията на кметовете от региона, които предложиха помощ и
насочиха техника и доброволци
към пожара, потърсиха и съдействието на големи предприятия от
областта.
Конкретният случай на подкрепа в
рамките на НСОРБ е само повод
за пореден път да си припомним
истински важните неща в живота
и че в календара на кметовете сезон на отпуските няма.
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Фондът за устойчиво градско развитие подкрепя инвестиции в Пловдив
Изпълнителният директор на Фонда за устойчиво градско развитие
– Надя Данкинова, и представители на Фонда за устойчиви градове
посетиха двете най-големи общински предприятия на територията на град Пловдив – “Чистота” и
“Градини и паркове”. Посещението е във връзка с реализиране на
проект “Повишаване на организационната, техническа и административна осигуреност за подобряване качеството на градски зелени
площи и откритите обществени
пространства в град Пловдив”.
Заместник-кметът по екология и
здравеопазване Анести Тимчев,
директорът на ОП “Градини и
паркове” Веселин Козарев и екипът по проекта представиха на
експертите етапа на изпълнение
на проектните дейности и обиколиха базата на двете предприятия,
за да огледат текущото състояние
на пространствата.
“С модернизирането на материално-техническата база на двете общински предприятия, очакваме да
се подобри не само качеството на
услугите, които предоставяме на
пловдивчани, но и екологичната
обстановка в града”, коментира
Анести Тимчев.
Представителите на Фонда се запознаха и с текущия график за
поетапно реализиране на дейността по проекта и изразиха подкрепа

към разширяване възможностите
на двете предприятия.
Представителите на фонда констатираха, че към момента всички
дейности се реализират успешно и
целесъобразно. Изпълнителният
директор Надя Данкинова изрази
готовност за подкрепа и на други
важни за община Пловдив проекти.
Миналата седмица заместниккметът Стефан Стоянов откри
първата фабрика за нитрилни ръкавици в Европа, финансирана
също по линия на финансовия инструмент „Фонд за градско развитие“.
Инвестицията от 15 млн. лв. е на
българската стартъп компания
PPS Manufacturing, която е единствен производител на този вид продукти за здравеопазването и хранително-вкусовата промишленост.
Базата е разположена на 6000 кв.
м, на комуникативно място в града. Разполага със собствена производствена линия, с най-модерното
оборудване и складово пространство.

добни мащаби.“ С тези думи заместник-кметът по бизнес развитие Стефан Стоянов се обърна
към Георги Петков, Антон Петров
и Димитър Стамов от мениджмънта на компанията. Той допълни
още, че хора като тях са типичните представители на новата вълна
български индустриалци, които
променят страната ни последните
години и вдъхновяват младите
хора.
За мениджърския екип проектът
има пълен потенциал да се развие
„Тази инвестиция не е най- и да постигне автономия от досголямата за региона ни, но със си- тавки на суровини от Югоизточна
гурност е една от най-значимите, Азия.
защото преди всичко е българска. Изграждането на фабриката е без
Създадена е изцяло от български аналог до момента. Тя ще създаде
предприемачи. Рядко се среща 100 нови работни места.
компания от Източна Европа, която дава заявка за лидерство в по-

По броя работиха: Силвия Георгиева, Кремена Цветкова, Даниела Ушатова, Симеон Петков, Полина Косева,
Венелин Велчев, Десисилава Стойкова, Людмила Величкова, Яна Дочева, Диана Кънева, Ива Иванова, Мария Яровая,
Матилда Бахнева
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