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В системата за правна информация
на Министерския съвет вече са публикувани постановленията за разпределение по общинските бюджети
на средствата, осигурени с актуализацията на ЗДБРБ за 2022 г.
ПМС №229 от 29.07. 2022 г. за
одобряване на допълнителни
трансфери по бюджетите на общините за 2022 г.
ПМС №228 от 29.07.2022 г. за
одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Столичната
община за 2022 г. за одобряване на
допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за
превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградски транспорт и транспорта в планински и други райони
за 2022 г. и за превоз на пътници по
междуселищни автобусни линии
извън тези по §4, ал. 1 и 2 от заключителните разпоредби на закона за
автомобилните превози за 2022 г.
ПМС №232 от 1.08.2022 г. за
одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на
общините, на Министерството на
образованието и науката, на Министерството на културата, на Министерството на младежта и спорта
и на Техническия университетСофия за 2022 г.
В БРОЯ:
 На фокус-дейността на НСОРБ
 Актуално
 Предстоящо
 Зелената сделка
 Медиите за нас
 Новини по програми и проекти
 Новини от общините

Предстои обнародването на постановленията в Държавен вестник.
Предвидените допълнителни
средства за общините
за увеличение на трудовите възнаграждения на педагогическия и на
непедагогическия персонал, на издръжката и на стипендиите на учениците в институциите за предучилищно и училищно образование чрез увеличаване на стойностните показатели
на стандартите/нормативите за тяхното финансиране и за национални
програми за развитие на образованието по чл. 1, ал. 5, т. 2.11 от Закона
за държавния бюджет за 2022 г. в
общ размер на 150 млн. лв., от които
по бюджетите на общините – 102
298 059 лв. и 35 460 800 лв. за национални програми за развитие на образованието
за капиталови разходи на общините чрез увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи – 100
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млн. лв.
за увеличение на трудовите възнаграждения на служителите в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ – 30 300
000 лв., считано от 1 юли 2022 г.,
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 – 34 288
700 лв., считано от 1 май т.г.,
за финансова подкрепа на библиотеките с регионален характер – 1 399
453 лв., считано от 1 юли 2022 г.
за субсидиране превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и
други райони – до 16 500 000 лв.
за субсидиране превоза на пътниПродължава на стр. 2

Приоритетните направления
на взаимодействието на НСОРБ
със служебния кабинет
С писма до служебния министър-председател и министрите от кабинета ръководството на НСОРБ заяви
очакванията си за конструктивен диалог и намиране
на полезни за хората решения на множеството натрупани проблеми.
Четете на стр. 2
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Продължение от стр. 1

ци по междуселищни автобусни линии, извън тези по §4, ал. 1 и 2 от
Заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози – до
20 млн. лв.
за Столична община за вътрешноградски транспорт – 74 млн. лв.
Към всяко постановление има при-

ложение за разпределението на
средствата по общини.
Общото увеличение на общинските
бюджети, след актуализацията на
ЗДБРБ за 2022 г., е най-голямото
постигано досега.
По общинските бюджети са разпределени общо 276,5 млн.лв., а оста-

налите договорени 35,5 млн. лв. ще
бъдат допълнително предоставяни
чрез национални програми.
Предстои да бъде направено и разпределението на предвидените допълнителни 5,5 млн. лв. за финансова подкрепа на 50 общински музея.

Приоритетните направления на взаимодействието на НСОРБ
със служебния кабинет
С писма до служебния министърпредседател Гълъб Донев и министрите от кабинета ръководството на
НСОРБ заяви очакванията си за
конструктивен диалог и намиране
на полезни за хората решения на
множеството натрупани проблеми.
„Както винаги досега, българските
общини ще поемат своя дял от държавническата отговорност както в
подготовката и провеждането на
изборите, така и в намирането на
разумния баланс в провежданите
политики за възстановяване и устойчивост“, се казва в писмото до
министър-председателя.
В обръщенията към отделни министри, изпратени тази седмица, Сдружението заяви приоритетните направления на очакваното взаимодействие.
Министерство на финансите
 Своевременно разпределение на
остатъка от разчетените с актуализацията на ЗДБРБ за 2022 г. средства за култура, транспорт и образование.
 Съвместна работа по подготовката
на базисния бюджет за следващата
година, съгласно предвидените срокове и условия по бюджетната процедура за 2023 г., утвърдена с
РЗС№38/2022 г.
 Подготовка на предложения за
промени в законодателството, с отражение върху общинските бюджети и реализирането на Плана за възстановяване и устойчивост.
Министерство на транспорта и
съобщенията
 Разпределение по общини на осигурените с актуализацията на ЗДБРБ за
2022 г. допълнителни средства за
транспорт, разчетени в централния
бюджет на основание чл. 1, ал. 5, т.
13.3 и т. 13.4, вкл. чрез осъвременяване на Наредбата по §4 ЗР ЗАП;

 Изменение и допълнение на ПМС

№ 58 от 15 април 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2022 г.
за компенсация на намалението в
приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници по техните бюджети, с оглед допълване на
списъка с общините, които не са
получили пълният размер на компенсацията, дължима съгласно чл.
107, ал. 2 от ЗДБРБ за 2022 г. за периода до 31 март, определен съгласно чл. 14, ал. 1, т. 1 от ПМС № 31.
Министерство на регионалното
развитие и благоусройството
Сдружението предлага спешна работна среща с членове на Управителния съвет на НСОРБ за обсъждане на възможности за осигуряването на допълнително финансиране от
бюджета на МРРБ за ремонт и изграждане на общински пътища, улици и ВиК инфраструктура.
Министерство на труда и
социалната политика
 Преодоляване на финансовия недостиг за социалната система, формиран от ръста на цените на енергоносителите и хранителните продукти, вкл. и чрез подготовката на базовите разчети по Бюджет 2023 и
стартиране на социалните проекти
по Плана за възстановяване и устойчивост и ПРЧР 2021-2027.
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Министерство на
здравеопазването
 Търсене на механизъм за 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., записано като изискване в
анекса към НРД за медицински дейности.
Министерство на земеделието
Своевременно финализиране на
Стратегическия план за развитие на
земеделието и селските райони за
периода 2023-2027 г.;
Стартиране на подготовката на необходимата подзаконова (и дори
законова) нормативна уредба, произтичаща от приетото Споразумение за партньорство и Стратегическия план, от актуалните стратегическите документи по управление
на горските територии и от насложилите се проблеми в поземлените
отношения.
Министерство на културата
Съгласувано с НСОРБ разпределение на разчетените средства в размер на 5,5 млн. лв. за финансова
подкрепа на общинските музеи.
Продължава на стр. 3
2

На фокус—дейността на НСОРБ

Електронен бюлетин 30/2022

Продължение от стр. 2

Служебен заместник министърпредседател по управление на
европейските средства
 Успешно приключване на инвестициите на местно ниво от програмен период 2014 – 2020: спешно
изготвяне и прилагане на регламентираната в Закона за обществените
поръчки Методика за индексация на
цените на договорите, която ще позволи реализацията на рискови общински инфраструктурни проекти;
издаване на насоки за прилагане на
чл. 84, ал.3 от Закона за държавния
бюджет за 2022 г. за еднократно намаление на размера на неразплатените задължения на общини – бенефициенти по европейски програми, за
наложени им финансови корекции;
ускоряване на процедурите по отчитане и възстановяване на средства по
общинските европроекти;
 Кандидатстване с проекти по прог-

рамите с европейско финансиране
за периода 2021 – 2027: изготвяне и
приемане от МС на предвидената в
Закона за управлението на средствата от европейските фондове нормативна уредба. Тя следва да регламентира включването на Програмата за храни в общата рамка на фондовете, реализирането на териториалните подходи – интегрираните
териториални инвестиции, Воденото от общностите местно развитие
и др. Това ще позволи стартиране
на многофондовото финансиране и
продължаване на ежедневната подкрепа с топъл обяд от общините за
над 55 хил. души от уязвими групи,
която по програмата за храни за
периода 2014-2020, е осигурена до
септември;
 Стартиране на проектите по Националния план за възстановяване и
устойчивост: предприемане на дейс-

твия от определените Структури за
наблюдение и докладване (СНД) по
подготовка на документи за кандидатстване и набиране на проекти.
Голям е интересът на гражданите,
както и очакванията им за подкрепа
по програмите, свързани с енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и единичните
мерки за енергия от възобновяеми
източници в еднофамилните.
Общините очакват и конкретни
действия по стартиране на инвестициите в базисната им инфраструктура – ВиК, социална, образователна,
здравна, културна, градски транспорт, енергийна ефективност, улично осветление и др.
НСОРБ очаква от Администрацията
на Министерския съвет действия за
дигитализация на актовете за гражданско състояние, съхранявани от
общинските администрации.

Становище на НСОРБ по проект на план-сметка за разходите/трансферите по
подготовката и произвеждането на парламентарните изборите на 2 октомври
В свое становище по
предложения от правителството проект
на Постановление за
приемане на плансметка за разходите/
трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на
2 октомври 2022 г., НСОРБ изразява категорично несъгласие с въвеждането на изцяло нов модел на предоставяне и отчитане на средствата
за организационно-техническа подготовка на изборите. Според експертите на Сдружението, предприетите стъпки противоречат на разпоредбите на чл. 18, ал. 2 и ал. 3 от
Изборния кодекс.
Принципното
възражение
на
НСОРБ се отнася до липсата на ясни правила и механизми за разпределението на предвидения ресурс
по общини, без да са издадени съответните указания на администрацията на МС за провеждането на изборите. Разпределение само на база
прогнозна справка, подадена до
финансовото министерство, е в противоречие с разпоредбите на Изборния кодекс, се казва в изпратеното
до МС становище на НСОРБ.
Сдружението възразява и срещу

промяната в начина на заявяване и
отчитане на средствата – пред Министерство на финансите. То има
изключително ограничени правомощия и компетентност по практическото прилагане на Изборния кодекс,
се казва в изпратеното писмо до
правителството. НСОРБ припомня,
че все още не са образувани изборните секции, въз основа на броя на
които се определят прогнозните
разходи за организационно-техни
ческа подготовка на изборите.
В предложения проект на ПМС експертите на НСОРБ виждат неравнопоставено третиране на общините,
спрямо останалите първостепенни
разпоредители с бюджетни средства. Проектът предвижда общините
да не получат пълния размер на заявените в МФ необходими средства, като разликата ще трябва да бъде покривана от бюджетите им
Предвид факта, че общините осигуряват изцяло работата на секционните избирателни комисии, изплащат и съответните възнаграждения на техните членове и участват
в значителна част от процесите по
подготовката и провеждане на изборите, в становището на НСОРБ
се настоява в проекта на ПМС да
бъде записано, че „средствата за
NAMRB.1996

общините по подготовката и произвеждането на изборите, в т. ч. за възнагражденията и осигурителните
вноски върху тях на членовете на
секционните избирателни комисии в
размер на 55 млн. лв. се предоставят
по бюджетите на общините чрез
трансфер от бюджета на Министерския съвет за 2022 г.“.
На 4 август Правителството одобри план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на
изборите за народни представители
на 2 октомври. Одобрените средства са в размер на 70,5 млн. лева.
Дейностите, които ще се финансират: подготовка и отпечатване на
избирателните списъци; закупуване
и изработване на необходимите
изборни книжа и материали; отпечатване на бюлетините; логистично осигуряване на областните и
общинските администрации и на
администрацията на МС; възнаграждения на членовете на районните и секционните избирателни комисии; компютърната обработка
на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите
от изборите; провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и начина на гласуване.
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До 15 август – бележки и коментари по проекти на нормативни актове
в областта на управлението на отпадъците
В писмо до кметовете на общини
НСОРБ уведомява, че в процес на
обществено обсъждане са две постановления, подготвени от Министерство на околната среда и водите.
Проектите на документите са публикувани на Портала за обществени
консултации.
Проект за нова Наредба за
отпадъците от обувки и текстил
Наредбата се приема на основание
чл. 13, ал. 1 от Закона за управление
на отпадъците и с нея се въвежда
задължително разделно събиране
на отпадъците от обувки и текстил.
Към настоящия момент в България
отпадъците от обувки и текстил,
генерирани от българските домакинства, попадат директно в контейнерите за битов отпадък.
Основните цели, които трябва да
бъдат постигнати с прилагането на
Наредбата са:

намаляване на отрицателните въз- Наредбата за опаковките и отпадъ-

изпълнение на европейските изиск-

биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.
За подготовка на официално становище на НСОРБ, общините могат
да изпращат бележки, мнения и
предложения по проекта на нова
Наредба за отпадъците от обувки и
текстил и по Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни
актове в областта на отпадъците, на
e-mail: d.stoikova@namrb.org до
края на работния ден на 15 август.

вания за предприемане на мерки за
предотвратяване образуването на
отпадъци от текстил като част от потока на битовите отпадъци, чрез насърчаване на повторната употреба;

прекратяване на нерегламентира-

ните практики по изгаряне на отпадъци от обувки и текстил с цел
отопление;

предотвратяване и намаляване на

вредното въздействие върху околната среда и здравето на човека от
образуването и управлението на
отпадъците от обувки и текстил;

увеличаване количеството на повторно употребени, рециклирани и
оползотворени чрез други операции
отпадъци от обувки и текстил за
ограничаване на обезвреждането
им;

действия от използването на ресурсите и повишаването ефикасното им
използване.
ВАЖНО: В проекта на Наредба е
обособена самостоятелна глава четвърта, в която са разписани задълженията на кметовете на общините във връзка с бъдещото разделно събиране на отпадъци от текстил
и обувки.
Проект на ПМС за изменение и
допълнение на нормативни
актове в областта на отпадъците
Неговата основна цел е да допълни
техническите изисквания към системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, като следствие от
приемането на Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху
околната среда (ННВОППВОС).
Съгласно чл. 10 от посочената наредба, целите за разделно събиране
на бутилки от РЕТ с вместимост до
3 л. се изпълняват чрез системи за
разделно събиране, които включват
най-малко специализирани съдове за
разделно събиране, разположени на
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване и са част от съществуващите
системи за разделно събиране на
отпадъци от опаковки, въведени съгласно Наредбата за опаковките и
отпадъците от опаковки (НООО).
С Постановлението се измененият
Наредбите, свързани с масово разпространени отпадъци, с цел уеднаквяване на изискванията към обхвата
на проверките и докладите, и отстраняване на установени в практиката технически неточности.
Предлаганите промени касаят следните наредби:

ците от опаковки;

Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства;

Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии
и акумулатори;

Наредбата за излязлото от употре-

ба електрическо и електронно оборудване;

Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми;

Наредбата за отработените масла и
отпадъчните нефтопродукти;

Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови
продукти върху околната среда;

Наредба за определяне на реда и

размера за заплащане на продуктова такса;

Наредба за разделно събиране на

Благодарност към НСОРБ
Заместник-министърът на транспорта и съобщенията от коалиционното правителство Николай Найденов с
писмо благодари на НСОРБ за оказаната подкрепа за събиране на информация от общините за възлагането
на превози по междуселищни автобусни линии.
Тази информация бе необходима за коректното разпределяне на допълнителните трансфери в размер на 36,5
млн. лв. по бюджетите на общините за 2022 г. за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във
вътрешноградски транспорт и в планински и отдалечени райони, одобрени с ПМС от 27 юли 2022 година.
NAMRB.1996
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Коментирайте Плановете за справедлив преход

Публикувани за обществено обсъж
дане са проекти на Териториални
планове за справедлив преход
(ТПСП) за областите Перник, Кюстендил и Стара Загора. Наличието
на плановете е предварително условие за достъп до средствата по линия на Фонда за справедлив преход
(ФСП), с които ще се подкрепя декарбонизацията на регионите засегнати от закриването на въгледобивната промишленост.
Проектите на ТПСП включват: анализ на териториите, които се очаква
да бъдат най-негативно засегнати от
прехода; оценка на икономическото, социалното и териториалното
въздействие на прехода към неутрална по отношение на климата икономика; описание на потребностите
и целите за развитие до 2030 г.;
предвидените за реализация операции и очаквания им принос за облекчаване на въздействието на прехода,
както и предложение за механизъм
за управлението на плана.
ТПСП за област Перник
Като засегнати от прехода се определят общините Перник и Радомир.
За смекчаване въздействието от прехода, за област Перник се предлага 8
операции (мерки, проекти, схеми),
обособени в три стълба.
По Стълб „Индустрия за устойчиви
енергийни решения“ са включени
мерки за: рекултивация на минните
терени; подкрепа за МСП, фокусирани върху научноизследователската и развойната дейност, проектирането и монтажа на фотоволтаични
панели; подкрепа за МСП, насочена
към инсталации за биогаз (биометан); подпомагане на съоръженията
за производство на ВЕИ и зелен водород на мястото на рекултивираните терени и подпомагане на използването на водород.
По Стълб 2 „Социална подкрепа и
подкрепа за заетостта“ е предвиде
- но създаване на Междурегионален
център за професионално обучение

и образование.
В обхвата на Стълб 3 „Разнообразя
- ване на местната икономика“ се
планират 2 проекта, за: развитие на
Индустриална и логистична зона
Перник и създаване на Център за
научноизследователска и развойна
дейност за промишлеността.
ТПСП за област Кюстендил
Като засегнати от прехода се определят общините Бобов дол, Дупница и Кюстендил.
За област Кюстендил се предлага 10
операции (мерки, проекти, схеми),
обособени в три стълба.
По Стълб „Индустрия за устойчиви енергийни решения“ са включени
мерки за: рекултивация на минните
терени; подпомагане изграждането
на инсталации, сглобяване и рециклиране на ВЕИ и нови мощности за
производство на енергия; подкрепа
за създаване на индустриален парк
за чисти технологии (с нулеви еми сии); подпомагане на фотоволтаичните паркове със съоръжения за съхранение на енергия и/или за производство на зелен водород и свързваща инфраструктура; подпомагане
използването на водород; подкрепа
за производството и разпространението на биогаз (биометан); подкрепа за използването на геотермална
енергия в региона за търговски цели
и за централно отопление.
По Стълб 2 „Социална подкрепа и
подкрепа за заетостта“ е предвиде
- но създаване на Междурегионален
център за професионално обучение
и образование.
В обхвата на Стълб 3 „Разнообразяване на местната икономика“ се
планират 2 проекта: диверсификация
и адаптиране на предприятията към
икономическия преход и създаване
на Център за научни изследвания и
иновации.
За управлението на Плана е предвиден регионален механизъм за партньорство, чрез създаването на Областна комисия по справедлив преход (ОКСП) – съвместна за областите Перник и Кюстендил. Като
отговорни органи за ТПСП са посочени ОКСП за ФСП (със секретариат водещата община).
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ТПСП за област Стара Загора
Като засегнати от прехода се определят 36 общини: Стара Загора, Раднево, Гълъбово, Нова Загора, Тополовград, Харманли, Ямбол, Симеоновград, Хасково, Димитровград,
Сливен, Елхово, Любимец, Казанлък,
Велинград, Свиленград, Тунджа, Кърджали, Мъглиж, Гурково, Опан, Чирпан, Николаево, Павел баня, Ивайловград, Маджарово, Минерални бани,
Стамболово, Крумовград, Момчилград, Черноочене, Стралджа, Котел,
Твърдица, Ракитово, Смолян.
Предлага се реализиране на 9 операции (мерки, проекти, схеми),
обособени в три стълба.
По първият Стълб „Индустрия за
устойчиви енергийни решения“ са
включени мерки за: рекултивация на
минните терени; схема за подпомагане създаването на мощности за
производство и/ или рециклиране на
батерии; подкрепа за създаване на
индустриални паркове за чисти технологии (с нулеви емисии); схема за
подпомагане на фотоволтаични паркове със съхранение на енергия; подпомагане на интегрираното използване на зелен водород – широкомащабни интегрирани проекти; подкрепа за производството и разпределението на биометан и производството
на енергия от вятърни турбини.
По Стълб 2 „Социална подкрепа и
подкрепа за заетостта“ е предвидено създаване на Междурегионален
център за професионално обучение
и образование.
Стълб 3 „Разнообразяване на местната икономика“ включва мерки за:
диверсификация и адаптиране на
предприятията към икономическия
преход и подкрепа за научни
изследвания и иновации за МСП.
За управлението на Плана е предвиден регионален механизъм за партньорство, чрез създаване на ОКСП
– съвместна за област Стара Загора.
В подкрепа на заинтересованите общини, екипът на НСОРБ изготви резюмета на проектите, публикувани,
на страницата на сдружението.
Коментари и препоръки по проектите се депозират в Министерството
на енергетиката до 16 август на адрес: e-energy@me.government.bg.
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Решения на ЦИК за парламентарните избори на 2 октомври

В Държавен вестник бр. 62 от 5 август 2022 г. е обнародван Указ №
226 на Президента на Република
България за определяне на номерацията, наименованията и границите
на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.
ЦИК публикува на официалната си
страница следните решения:
№1200-НС/02.08.2022 г.
Относно: определяне на възнагражденията на членовете на РИК и
СИК/ПСИК и специалистите към
РИК за произвеждане на изборите
за народни представители.
№ 1199-НС/02.08.2022 г.
Относно: жребий при попълване
съставите на РИК
№1198-НС/02.08.2022 г.
Относно: провеждане на консултации при областните управители за

определяне съставите на районните
избирателни комисии и назначаването им за произвеждане на изборите за народни представители.
№1211-НС/04.08.2022 г.
Относно: попълване съставите на
РИК при условията на чл. 61, ал. 8 и
9 от Изборния кодекс
№1210-НС/04.08.2022 г.
Относно: определяне броя на мандатите в многомандатните изборни
райони.
№1209-НС/04.08.2022 г.
Относно: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи
регистрацията на партии, коалиции
и независими кандидати за участие
в изборите на 2 октомври 2022 г.
№1207-НС/04.08.2022 г.
Относно: определяне формата и
структурирания електронен вид на
списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или
коалиция за участие в изборите.
№1206-НС/04.08.2022 г.
Относно: утвърждаване на образци
на отличителни знаци на членовете
на СИК в изборния ден в изборите
на 2 октомври 2022 г.

№1205-НС/04.08.2022 г.
Относно: утвърждаване на образци
на указателни табели и табла за РИК
и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии,
коалиции и инициативни комитети
при произвеждане на изборите за
народни представители.
№1204-НС / 04.08.2022 г.
Относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на
изборите за народни представители.
№1203-НС / 04.08.2022 г.
Относно: единната номерация на
избирателните секции в страната за
изборите за народни представители
на 2 октомври 2022 г.
Решение № 1202-НС / 04.08.2022 г.
Относно: утвърждаване на образци
на изборни книжа за произвеждане
на изборите на 2 октомври 2022 г.
С решенията може да се запознаете
от: https://www.cik.bg/bg/decisions
Важно! На официалната страница
на ЦИК, в раздел Съобщения са публикувани актуалните адреси на партиите и коалициите. Хронограмата
на изборите може да видите ТУК.

Обнародвано в Държавен вестник

В Държавен вестник бр. 62 от
05.08.2022 г. са обнародвани:
Закон за изменение и допълнение
на Кодекса на труда;
Постановление №230 от 01.08.2022
г. за изменение и допълнение на
нормативни актове на МС.
По важните изменения и допълнения в Кодекса на труда (КТ):
Въвеждат се изискванията на Директива 2019/1152/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20
юни 2019 г. за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския
съюз и на Директива 2019/1158/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно
равновесието между професионалния и личния живот на родителите и
лицата, полагащи грижи, и за отмяна
на Директива 2010/18/ЕС на Съвета,

срокът за транспониране на които е
съответно до 1 и 2 август 2022 г.
Създава се нов чл. 164в, с който се
регламентира право на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя).
С промяна на разпоредбата на чл.
167б от КТ се дава възможност на
работника или служителя за съвместяване на трудовите и семейните задължения, когато е родител (осиновител) на дете до 8 години. Същите
права се предоставят и работник/
служител, който полага грижи за родител, дете, съпруг, брат, сестра и
родител на другия съпруг или други
роднини по права линия поради сериозни медицински причини.
Със заключителни разпоредби на
ЗИД на КТ са направени синхронизиращи промени и в разпоредби на:
Кодекса за социално осигуряване,
Закона за здравното осигуряване и
Закона за бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2022 г.
NAMRB.1996

С Постановление №230/01.08.2022
г. са изменени и допълнени:
Класификатора на длъжностите в
администрацията;
Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията;
Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация;
Постановление №67 от 2010 г. за
заплатите в бюджетните организации и дейности.
В него са въведени в ниво 11 (ниво
специалист 1), две нови длъжности
по трудово правоотношение: Специалист по мрежова и информационна
сигурност и Специалист в областта
на информационните технологии с
минимално изискване за длъжностите - средно образование. В Наредбата за прилагане на Класификатора са
регламентирани и функциите на служителите, заемащи тези длъжности
(чл. 9, ал. 7 и 8 от НПКДА).
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Продължава кампанията по запасяване с дърва за огрев
при растящо търсене и цени
Продължаваме темата от миналия
брой за зaвишeните c нaд 25%
зaявĸи зa дъpвa зa oгpeв и усилията да се удовлетворят нуждите на
населението.
От Министерството на земеделието посочват, че дърва за огрев се
транспортират вече и през пoчивнитe дни, c ĸoeтo ce цeли увеличаване тeмпoвeтe нa дocтaвĸa.
От министерството посочиха и
различните способи и съответните
цени за зaĸyпyвaнe нa дъpвecинa
oт дъpжaвнитe горски пpeдпpиятия:
При пpoдaжбa нa ĸopeн хората caми
opгaнизиpaт дoбивa нa дъpвa oт
гopaтa, нa paзлични в oтдeлнитe
горски пpeдпpиятия цени. Πpи тoзи
вapиaнт цeнитe ca вapиpaт oт oĸoлo
10 – 15 лв/пp. ĸyб. м зa иглoлиcтнитe, дo 20 – 33 лв/пp. ĸyб. м зa
шиpoĸoлиcтни дъpвecни видoвe.
Bтopият нaчин нa пpoдaжбa e нa
дoбитa дъpвecинa oт вpeмeнeн гopcĸи cĸлaд. Цeнaтa в тoзи cлyчaй
вapиpa мeждy 47 лeвa и 82 лeвa.
Tpeтият вapиaнт e нa пoĸyпĸa oт
цeнтpaлнитe cĸлaдoвe дo гoлeмитe

нaceлeни мecтa. Taм цeнитe нa
ĸyбиĸ дъpвa ca мeждy 72 и 102
лeвa.
Πocлeдният вapиaнт e c вĸлючeн
тpaнcпopт дo ĸpaeн ĸлиeнт. B тoзи
cлyчaй cyмaтa скача oт 78 лв. дo
138 лeвa.
Bcичĸи цeни ca зa пpocтpaнcтвeн
ĸyб. м и ca ĸpaйни, c вĸлючeн ДДC.
От Министерството напомнят, че в
cлyчaитe нa зaĸyпyвaнe нa дъpвecинa пo цeнopaзпиc физичecĸитe лицa, ĸoитo нe ca тъpгoвци, мoгaт дa
зaĸyпyвaт дъpвecинa зa личнa yпoтpeбa, бeз пpaвo нa пpoдaжбa, caмo
aĸo ca вĸлючeни в cпиcъĸ oт ĸмeтa
нa oбщината или нa нaceлeноно
мяcто, в cъoтвeтcтвиe c oпpeдeлeния oбeм. Спиcъцитe ca oдoбpeни
oт диpeĸтopa нa cъoтвeтнoтo дъpжaвнo гopcĸo или лoвнo cтoпaнcтвo
или нa yчeбнo-oпитнo cтoпaнcтвo.
Bcяĸa зaĸoннa дъpвecинa ce тpaнcпopтиpa c пpeвoзeн билeт, ĸoйтo e
eлeĸтpoнeн и пyбличнo дocтъпeн нa
caйтa нa Изпълнитeлнa aгeнция пo
гopитe. B тoзи билeт имa инфopмaция зa мяcтoтo дo ĸъдeтo ce
тpaнcпopтиpa дъpвecинaта.

Издaвaщият билeтa нocи oтгoвopнocт дa cлeди зa тoвa дaли
лицeтo e вĸлючeнo в cпиcъцитe,
изгoтвeни oт ĸмeтoвeтe, и дaли
мяcтoтo дo ĸoeтo ce тpaнcпopтиpa дъpвecинaтa e в paмĸитe нa
нaceлeнoтo мяcтo, зa ĸoeтo e
cпиcъĸът.
Лицeтo, пoлyчилo дъpвecинaтa,
нocи oтгoвopнocт зa тoвa дa я
пoлзвa eдинcтвeнo зa coбcтвeни
нyжди, бeз пpaвo дa я пpoдaвa.
Министерство на земеделието
информира още, че служителите
от държавните горски предприятия и Изпълнителна агенция по
горите са извършили 4 401 проверки за периода 29 юли – 1 август. Съставени са 57 акта и 55
констативни протокола.

Ползване на земеделските земи – „бели петна“ за стопанската 2022-2023 година
На страницата на Министерството
на земеделието, раздел „Поземлени отношения“ са поместени указания относно създаването на
масиви за уедрено ползване на
земеделските земи, в т.ч. „белите
петна“. Масивите се планират на
база подадените от собствениците
на бели петна декларации за начина на тяхното ползване, както и на
база декларациите на производителите за обработваните земеделски земи в съответните землища.
Декларациите се подават по образец в срок до 31.07.
Въз основа на декларираните данни се подготвят масивите и споразуменията за тяхното ползване.
Процесът се ръководи от нарочна
комисия за всяко землище, назначена в срок 5 август от директора
на областната дирекция „Земеделие“. В нейния състав влизат кметът на населеното място/кметският съветник, представители на об-

щинските и областни дирекции
„Земеделие“, евентуално представители на Службата по геодезия,
картография и кадастър, и на собствениците/ползвателите на имоти в
землището.
Целта на споразумението е собственици и ползватели да уедрят стопанисваните площи, като си преразпределят ползваните на правно
основание земи и към тях прибавят
имотите „бели петна“. В споразумението участват само ползватели,
погасили задълженията си към
държавния и общински поземлен
фонд за предходните стопански
години.
Изготвянето и доброволното сключване на споразумение следва да
стане до 30 август. Ако не се постигне съгласие, комисията подготвя в срок до 15 септември проект
за служебно разпределение на
масивите за уедрено ползване.
Въз основа на доклада на комисияNAMRB.1996

та, директорът на областната дирекция „Земеделие“ издава заповед в
срок до 1 октомври, с която одобрява сключеното доброволно споразумение, респ. служебно разпределените масиви за ползване. Заповедите се обявяват в кметството и в общинската служба по земеделие и се
публикуват на интернет страницата
на общината и областната дирекция.
Заповедите са административни актове, които не пораждат вещни права, поради което участниците в споразумението нямат право да заменят
или отдават по наем разпределените
площи. В масивите може да се
включат проектираните в плана за
земеразделяне полски пътища и напоителни канали с отпаднало предназначение при спазване разпоредбите на ЗСПЗЗ.
Пълният текст на указанията е достъпен
на
адрес:
https://
www.mzh.government.bg/bg/politiki-i
-programi/pozemleni-otnosheniya-ikomasaciya/.
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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 програм-

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:

ни 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 наци- попълните и изпратите заявка
(може да се изтегли от сайта на
онални стратегии;
НСОРБ) на адрес namrb@namrb.org;
Подготовка на концепции за Интегрирани териториални инвестиции след одобрението й от НСОРБ, с
(ИТИ) и проекти/проектни идеи за посоченото лице за контакт ще се
интегрирано градско и териториално свърже служител на Сдружението
или експерт на изпълнителя, с койразвитие;
то да бъдат уточнени детайли по
Разработване/актуализация на Пла- предоставяне на услугата (необхонове за интегрирано развитие на дими изходни данни, допълнителни
общини, предварителни оценки за изисквания, срокове и други);
социално-икономическото им въздействие и годишни доклади за из- След приключване на изпълнението и приемане на готовия продукт
пълнението им
от общината, определеният отговоОбщините – опорни центрове на

рен служител подписва приемопредавателен протокол (с представител на фирмата-изпълнител);
Заплащането на услугата ще се

извърши от НСОРБ след приемане
на документите от общината и подписване на приемо-предавателния
протокол.
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.
11
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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 Хисаря откри компостираща инсталация
От 1 август в община Хисаря функционира компостираща инсталация за зелени отпадъци, събирани
от домакинствата, градинките и
обществените паркове. Тя е изградена в близост до село Михилци.
Европроектът, по който е изградена, е на обща стойност над 3,3
млн. лева, като община Хисаря
участва с малко над 800 хиляди
лева собствено финансиране.
Площадката за преработката на
зелените отпадъци е изградена на
10 дка общинска земя между Хисаря и с. Михилци.
Компостиращата инсталация е с
капацитет близо 3000 тона годишно разделно събрани градински
отпадъци от домакинства и зелен
отпадък от поддръжката на общински площи. Съоръжението ще
обслужва над 10 000 жители.
Избраната технология е вид инсталация за открито компостиране,
която включва системи за компостиране в покрити с чергила редове
с улеи и принудителна аерация.
Самата инсталация се състои от
приемна зона за постъпилия зелен
отпадък, площадка за съхраняване
на разделно събрания биоразградим отпадък от домакинствата,
зони за дробене и хомогенизиране, за компостиране и за доузрява-

не, както и на зона за съхранение
на готовия продукт „компост“.
Достъпът до площадката ще се
осъществява по третокласен път.
На обекта е изградена административна сграда за управление на
инсталацията, както и съпътстваща и довеждаща инфраструктура,
която включва водопровод с дължина 652.50 м. и електрическо
захранване с трасе от 395 м.
Чуйте интервюто на Пенка Ганева, кмет на Хисаря, пред БНР:
https://bnr.bg/plovdiv/post/101685478

Граждани, в подкрепа на
районна администрация
Граждани инициираха
и разчистиха храстите
и клоните около оградата на спортна площадка в зелената
площ в столичният
квартал „Овча купел 2“. Кметът на
района Ангел Стефанов благодари
на хората, взели участие в акцията.
От районната администрация са се
включили с работници и техника за
кастренето. През тази седмица
предстои окастрената растителност
да бъде надробена и премахната.
„При встъпването ми в длъжност за
това място заварих разработен устройствен план, предвиждащ няколко 8-етажни сгради. Спрях разработката на този план, защото моето
виждане е, че там трябва да остане
малък парк“, казва Ангел Стефанов.
Той добавя, че остават още 14 декара частни имоти, за които трябва да
се намери решение. В следващите
седмици ще продължим облагородяването на това зелено пространство, но за окончателното му оформяне като малък парк със сигурност
ще трябва повече време и ще продължи и в следващия мандат, отбеляза районният кмет.

Община Плевен експериментира с нови съдове за битови отпадъци
Нови съдове за битови отпадъци ще бъдат поставени експериментално в
Плевен. Те са метални, имат два странични отвора, през които отпадъците попадат в пластмасов контейнер, който е заключен и достъп до него
ще имат само служителите на фирмата. Отворите позволяват да се изхвърлят само по-малки обеми. По този начин ще се предотврати досегашната практика в контейнерите да попадат строителни отпадъци и едрогабаритни предмети, които сериозно увреждат пресовъчните механизми на
сметоизвозващата техника, за ремонта на която са нужни средства и време. Новите контейнери са монолитни и не допускат протичане на бързоферментиращи отпадъци от храни.
Освен съвременно качество на услугата и по-висока култура при опазване на чистотата в града, ще намалеят и средствата за допълнително хигиенизиране около съществуващите съдове, които годишно са близо 600
хил. лева, коментира кметът на Плевен Георг Спартански.
NAMRB.1996
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Донка Михайлова, кмет на Троян и зам.-председател на УС на
НСОРБ, пред Actualno.com
Общинските болници се оказват в невъзможност да изпълнят
изискващите се увеличения на заплатите
на своя персонал.
Завишените възнаграждения са утвърдени с Националния рамков договор и Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ за
2022 г и влизат в сила от 1 август.
Ако не вдигнат заплатите, ще бъдат
санкционирани.
Лечебните заведения, които не постигнат посочените суми, от 1-ви
август на практика да бъдат санкционирани с намаляване цената на
клиничните пътеки. За съжаление, в
голяма част от общинските болници цената на клиничните пътеки не
позволява повишението да се случи
като само за възнаграждение в болниците, ако се спази тази договореност, средно не достигат около 30%
от средствата. Това означава, че от
1 август ще бъде понижена още повече цената на клиничните пътеки и
общинските лечебните заведения
ще бъдат силно затруднени. Някои
от тях са в сериозен риск от фалит.
Четете интервюто на Донка Михайлова ТУК.
Тихомир Янакиев, кмет на Созопол, пред БНР
В пика на туристическия сезон кметът на Созопол
представя в интервю за БНР приносът на местната
администрация за успешното развитие на основния поминък на региона. Легловата база в Созопол е почти на 100% пълна. Приходите от
туристически данък все още са под
200 хил. лева за май и юни, но са

повече, от миналата година, отчита
общината. Очакванията на кмета са
постъпленията през юли и август да
очертаят успешен туристически сезон в Созопол.
Чуйте интервюто ТУК.

което звучи абсурдно. Ние нямаме
разкрити кабинети по спешна помощ, тъй като Законът казва, че те
могат да се разкриват само в областните болници“, казва д-р Ермов.
Чуйте интервюто ТУК.

Румен Пехливанов, кмет на Рудозем, пред Радио Кърджали
Жители на селата Елховец и Пловдивци
протестират
срещу
лошото състояние на
пътя Рудозем – Пловдивци, който е от републиканската пътна
мрежа.
„Този протест е пореден. На няколко пъти хората излизаха и изразяваха своето недоволство от тежкото
състояние на този път. Наистина е
ужасяващо състоянието. Бяха проведени както протестни действия от
страна на хората, така и извънредно
изнесено заседание на Общинския
съвет, на което присъстваха всички
народни представители от Смолян
област досегашни заедно с областния управител. Бяха поети ангажименти, че ще бъде намерен начин за
финализиране на тази рехабилитация. В крайна сметка хората не ги
интересува, защото те всички си
плащат винетки“, казва кметът на
Рудозем.
Чуйте интервюто ТУК.

Атанас Стоянов, кмет на Сандански, пред „Струма“
Между 15 и 20 август започва строителство на бул. „Европа“ в Сандански,
който свързва града с
АМ „Струма“, съобщи кметът.
Проектът е готов и е съгласуван с
Областно пътно управление и областната управа. „Обещанието на
изпълнителите на обекта е булевардът да бъде пуснат в експлоатация
след половин година”, заяви Стоянов.
Четете повече ТУК.

д-р Димитър Ермов, директор на
МБАЛ-Свиленград, пред Радио Кърджали
„Като общинска болница се изправяме пред въпроса за пациенти, които търсят помощ директно в лечебното заведение - в почивен ден, когато общопрактикуващите лекари не
работят, няма как да получат електронно направление. Тези пациенти
не следва да бъдат приемани, а да
бъдат насочени към Спешна помощ,

Петър Паунов, кмет на Кюстендил, пред Радио София
Проблемът с боклука
в Кюстендил е отдавна. През 2009 г. едно
общинско сдружение
се разделя на две.
Кюстендил попада в
„Рила еко“ с център
Дупница заедно с Бобов дол, Сапарева баня, Невестино и Трекляно,
припомни кметът.
През 2011 г. община Дупница взема
решение да бъде изграден завод за
третиране на отпадъците от 6-те общини. Следващото ръководство на
тази община обаче се отказва и решава да има депо в с. Джерман.
„От този момент започнаха протестите, блокиране на Е79, стачки, политиканстване. През цялото това
време – даже от 1999 г., община
Кюстендил чака“, допълва кметът.
Четете повече ТУК.

Димитър Николов, кмет на Бургас и член на УС на НСОРБ, с пост във фейсбук
„В качеството си на кмет на Община Бургас подадох жалба до Административен съд Софияград, с която искам отмяна на решението на КЕВР за цената на водата в Бургас. В нея настоявам решението да бъде обявено за нищожно или незаконосъобразно, тъй като Община Бургас
и гражданите на Бургас са персонално засегнати от него.
Цената на водата е увеличена заради бъдещи инвестиции, които обаче дружеството ВиК към
настоящия момент не е направило, а в същото време събира средства от крайния потребител.
Общински съвет Бургас не е одобрявал пределни цени на водата, които дружество ВиК е
предложило на КЕВР, а е съгласувало програмата за инвестиции в общините.
Основен аргумент за обжалването е разминаването между съдържанието на решението на КЕВР и съгласуваното
от Общинските съвети в Бургаска област.“
Четете повече ТУК.
NAMRB.1996
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ЕК одобри ПРЧР 2021-2027

Програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР), е официално одобрена от Европейската
комисия (ЕК) – https://esf.bg/ekodobri-programa-razvitie-nachoveshkite-resursi-za-programenperiod-2021-2027-g/
Тя става първата програма на България за периода 2021-2027, която получава „зелена светлина“ от Брюксел. Програмата е съфинансирана от
Европейския социален фонд + и националния бюджет. Бюджетът на
програмата е в размер на над 3.8
млрд. лв., с които се очаква да бъдат
подкрепени над 740 хил. души.
Ще бъде предоставена подкрепа за
развитие на работната сила и преодоляване на предизвикателствата
пред пазара на труда. В следващите
седем години ще бъдат реализирани
мерки, с които ще бъдат осигурени

повече възможности за повишаване
на квалификацията, знанията и уменията на заетите. Най-уязвимите
групи в обществото – безработни,
хора с увреждания, хора, живеещи в
бедност, деца, възрастни, представители на ромската общност ще получат подкрепа за пълноценно включване в икономическия и социалния
живот на страната.
По ПРЧР ще бъде оказана подкрепа
на уязвимите хора и техните семейства. Подкрепата ще бъде комплексна – от една страна ще бъдат създавани възможности за професионална реализация, а от друга – ще бъде
подобрен достъпът им до качествени социални и здравно-социални
услуги. Социално-икономическата
интеграция на хората в неравностойно положение ще бъде насърчавана
чрез увеличаване обхвата и качеството на предоставяните услуги. Планирано е идентифициране на индивидуалните нужди на всеки нуждаещ се и изготвяне на профили с найподходящите за съответния човек
мерки. С европейски средства ще
бъдат предоставяни услуги и качест-

вена грижа в общността или в домашна среда.
За първи път „Младежката заетост“
е отделена в самостоятелен приоритет в програмата. С бюджет от над
735 млн. лв. ще бъдат реализирани
мерки за идентифициране, информиране и мотивиране на неактивни
младежи, включване в заетост, стажуване, чиракуване, обучения и
подкрепа при първа работа. Индивидуален подход и комплексна подкрепа ще бъде оказана и за младежите в неравностойно положение
на пазара на труда. Основната цел
на мерките ще бъде улесняване на
прехода от образование към заетост.
Общо 20 млн. лв. ще бъдат насочени към проекти за социално експериментиране, изпитване и прилагане на социални иновации в областта на пазара на труда и на социалното включване.
Резюме на ПРЧР, изготвено от екипа на НСОРБ, може да намерите
ТУК.

36 млн. лв. за топъл обяд и ваучери за лица с временна закрила

Допълнителни 36.4 млн. лв. са осигурени по бюджета на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 20142020, след като на 28 юли Правителството одобри четвъртото ѝ
изменение.
Със средствата се гарантира
предоставянето на топъл обяд до
края на септември на уязвими
граждани, които поради бедност и
продължителна социална изолация в условията на криза, произтичаща от разпространението
на COVID-19, са в затруднение да
осигурят сами прехраната си.
Ще бъде финансирана и нов вид под-

крепа – за бедстващи лица, на които
е предоставена временна закрила
във връзка с масово навлизане на
разсе- лени лица от Украйна, които
ще бъдат подпомогнати с ваучери
за храни и стоки от първа необходимост. Очаква се до края на 2022 г.
тя да достигне до 40 000 нуждаещи
се лица. Ваучерите ще могат да
бъдат използвани за срок от два
месеца от получаването им във всички търговски обекти в страната.
Средствата са по линия на инициативата на Европейската комисия за
преодоляване на последствията от
кризата – механизма REACT-EU за
2022 г.
През миналата година по същия
механизъм бюджетът на Оперативната програма за храни беше увеличен с 39 млн. лв. Благодарение на
допълнителното финансиране не
се допусна прекъсване на една от
най-одобряваните мерки за спраNAMRB.1996

вяне с кризата, предизвикана от
пандемията – осигуряване на
топъл обяд в най-тежките зимни
месеци.
Към момента 188 общини предоставят топъл обяд по процедура
„3.1 Топъл обяд в условията на
пандемията от COVID-19“ и
осигуряват подкрепа на повече от
55 500 нуждаещи се лица.
В периода 2014 – 2020 г. Оперативната програма за храни се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
в България. По нея, освен топъл
обяд, ежегодно беше осигурявана и
подкрепа с пакети с храни от първа
необходимост, които достигаха средногодишно до повече от 500 000
потребители, вкл. членовете на
техните семейства.
Със средствата от REACT-EU за
2021 г. и 2022 г. общият бюджет на
програмата достигна 316.6 млн. лв.
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Коментирайте изискванията за подкрепа на индустриалните зони по ПВУ
нирани „зелени инвестиции“ (ВЕИ
и третиране на отпадъци). Предвижда се и бонификация на оператори от слаборазвити региони. Залага се и изискване към момента
на кандидатстване за подкрепа,
терените в индустриалната зона да
бъдат със статут на индустриални
такива.

В края на годината се очаква стартирането на Програмата за публична подкрепа за развитие на
индустриални зони, паркове и
сходни територии и привличане
на инвестиции (AttractInvestBG),
по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).
Резюме на Програмата, в която
общините ще могат да участват
чрез свои публични дружества
или такива със смесено участие
(оператори на индустриални зони), изготвено от екипа на
НСОРБ, може да намерите ТУК.
За подготовка набирането на проекти за индустриални зони, от
Министерството на иновациите и
растежа, което отговаря за реализацията на Програмата, организираха събитие по представянето й,
в което се включиха и общини.
Представени бяха проекти на критерии за подбор и оценка на нови

и съществуващи оператори на индустриални зони. Информацията
за програмата, времевия график за
изпълнението й и критериите,
представени на събитието, са публикувани ТУК.

Критериите за подбор и оценка на
съществуващи оператори на индустриални зони, за които е предвидена грантова подкрепа от до
40 млн. лв. без ДДС, със съответстващи им под-критерии включват:
минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на оператора и финансовата
му независимост; изисквания за
технически и административен
капацитет на оператора, включително стратегия за привличане на
инвеститори и ускорени административни процедури; потенциал за
инвестиции на индустриалната
зона и наличие на инвеститори;
техническо изпълнение, в т.ч.
проектна готовност, както и пла-

За нови/малки оператори на индустриални зони е предвидена грантова подкрепа до 2 млн. лв. без ДДС,
като същите ще следва да са само
от слаборазвити региони. Предложените за тях критерии за подбор,
са аналогични на заложените за
съществуващите оператори на индустриални зони.
Индустриална зона /парк, за целите на Програмата се дефинира от
Министерството, като съвкупност
от един или няколко поземлени
имота, разположени в обособена
територия, за която са осигурени
устройствени, технически и организационни условия за производствени дейности.
При наличие на интерес към бъдещата Програма, до 1 септември
2022 г. на електронна поща
namrb@namrb.org ще очакваме от
общините предложения и коментари по проектите на критериите.
Бюджетът за подкрепата за индустриалните зони е 216.5 млн. лв. и
има за цел изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура,
като се очаква Програмата да бъде
продължена с още около 200 млн.
лв. финансов инструмент за инвеститори избрали да работят в индустриална зона/парк.

Община Земен посреща земляческия събор с нов паркинг
Нов градски паркинг бе открит в Земен. По думите на кмета
Димитър Сотиров, той е построен на 1200 кв. м общинска земя
и територията на гара Земен, има 60 паркоместа. За изграждането му са заделени 75 хил. лв. от капиталовите разходи на общината. Паркингът е направен за един месец специално за събора, за да може градът да посрещне повече гости, посочи Сотиров.
Земляческият събор в Земен датира от 1909 г., когато на 9 август, тогава е било Св. Пантелеймон, била открита железопътната линия Радомир - Кюстендил. Тогава за първи път през гара
Земен преминал влак.
NAMRB.1996
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Очакваме предложения по процедурата за енергийна ефективност
на публичните сгради по ПВУ
становяване/усилване, дейности по
изграждане
/подмяна
на
мълниеотводни и заземителни инсталации, и дейности, свързани с
осигуряване на безопасност в случай на пожар в сградите, които са
предписани в техническите паспорти на сградите; осигуряване на
достъпна архитектурна среда за
сградите и др.

В Информационната система за
управление и наблюдение на сред
ствата от ЕС в България (ИСУН),
на https://eumis2020.government.bg/
bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed99e78d0a75c39/Procedure/
InfoPublicDiscussion/7656ebb9-a6934b93-9175-6318308782a5
е
публикуван проект на Насоки за
кандидатстване по процедура
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен
сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“
по Националния План за възстановяване
и
устойчивост
(ПВУ).
Общият бюджет на процедурата е
над 408 млн. лв., като се предвижда финансиране на проекти в
обхвата на три Компонента за действащи сгради за: административно обслужване; обществено
обслужване в областта на културата и изкуството и за спорт.
Наличният финансов ресурс, е
разпределен както по Компоненти, така и на три групи общини –
10-те големи градски общини, 40те по-малки градски общини и
215-те общини от селските райони.
Минималният размер на проект за
административни сгради е 200
хил. лв., а максималният 10 млн.
лв.
За сгради в областта на културата

и изкуството, както и спорта,
минималният размер на проект е
200 хил. лв., а максималният 5
млн. лв.
Предвижда се всеки допустим кандидат (общини; областни администрации; министерства или друг
публичен орган, собственик на
съответната публична сграда (централни и териториални администрации)), да може да подаде само
по едно проектно предложение за
всеки вид сгради (по всеки от 3-те
Компонента), независимо от броя
на обектите, включени в него.
Допустими за финансиране, са
дейности, като: извършване на
обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ;
изготвяне на техническо обследване и технически паспорт на
сградата; изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му; авторски и строителен
надзор; изпълнение на СМР за
прилагане на мерки за ЕЕ и ВЕИ
(енергоспестяващи мерки за достигане на енергиен клас „А“ или
постигане изискването за сгради с
близко до нулево нетно потребление на енергия (nZEB), по
изключение клас „В“, с оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на
системи за енергиен мониторинг
и др.), в т. ч. всички съпътстващи
СМР, необходими за изпълнение
на мерките; конструктивно възNAMRB.1996

След изпълнението на енергоспестяващи мерки (ЕСМ), сградите
следва да постигат клас на енергопотребление „А”.
По изключение, и след представяне на съответна обосновка, може
да бъде подкрепен и проект, който
предвижда след изпълнение на
ЕСМ постигане на клас на енергопотребление „В“, само в случай
на сгради паметници на културата,
съгласно Закона за културното
наследство.
Интервенциите по процедурата
следва да се осъществяват върху
сгради общинска и държавна собственост, като общините могат да
кандидатстват самостоятелно или
в партньорство при смесена собственост
с
централните
и
териториалните администрации на
изпълнителната власт.
Продължителността на изпълнението на всеки проект следва да е
до 24 месеца. Кандидатстването с
проекти се осъществява изцяло по
електронен път, чрез информационната система за Механизма за
възстановяване и устойчивост (ИС
за МВУ).
Индикативната дата за обявяване
на набирането на проекти по
процедурата е 1 септември 2022 г.,
като краен срок за кандидатстване
не е посочен.
За формиране на общо становище
по проекта на Насоките за
кандидатстване, до 11 август на ел.
поща
namrb@namrb.org
ще
очакваме
предложения
и
коментари от общините.
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Одобрен е проектът на ПНИИДИТ
На 1 август Министерският съвет одобри проекта на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация
за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ): https://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/
dneven-red-na-zasedanie-na-ministerskiya-savet-na-01-08-2022-g
Програмата ще подкрепя развитието и укрепването на капацитета за научни изследвания и иновации и внедряването на модерни технологии в българската научно-изследователска и иновационна екосистема.
Усвояването на ползите от цифровизацията на гражданите, дружествата, изследователските организации и публичните органи ще бъде подкрепена чрез приоритет за цифрова трансформация на публичния сектор.
Бюджетът на Програмата е 1 095 010 853 евро, от които 885 510 000 евро е финансовото участие на ЕС.
Резюме на ПНИИДИТ, изготвено от екипа на НСОРБ, може да намерите на страницата на Сдружението.

Очакваме коментари и бележки от общините по процедура
„Изграждане на младежки центрове“ по ПВУ

В публичния модул на ИСУН 2020
са публикувани за обсъждане документи за две процедури по Националния план за възстановяване и
устойчивост (ПВУ) – за младежки
центрове в областни градове и в
градове, които не са областни.
Целта на процедурите е изграждане
и осигуряване на ефективно функциониране през първите години на
младежки центрове, които предоставят разнообразни дейности (вкл.
международни) и цялостни услуги в
помощ на личностното развитие и
пригодността за заетост на учениците и младежите до 29 години.
МЛАДЕЖКИТЕ ЦЕНТРОВЕ
(в областни градове)
Допустими кандидати са общинските администрации на всички областни градове (без Добрич, Габрово,
Враца, Монтана, Перник, Бургас,
Пловдив и Стара Загора).
Общият бюджет на процедурата е
40 млн. лв., минималният размер на
проект е 3.7 млн. лв., а максималният 4.3 млн. лв.. Не се изисква съфинансиране от общините, като е заложено бонусиране на кандидати от
Северозападен или Югоизточен
региони за планиране.
Допустими за финансиране ще са:
изграждане на нови или реконструкция на ключови сгради, които да
отговарят на нуждите и интересите
на младите хора; осигуряване на

съвременно мултифункционално обзавеждане и оборудване за центъра;
обучения, езикови курсове за младежи; услуги за социално включване
на младежи от уязвими групи; доброволчески дейности, кампании и
инициативи и др. Задължително във
всеки Център ще е разкриването на
10 работни места за поне 5 младежи
и поне 2 образователни медиатори,
психолог/социален
работник/
педагог и други подходящи специалисти за осигуряване на дейностите
с ученици и младежи.
Услугите в центровете ще са безплатни за всички ученици и младежи.
От кандидатът-община ще се изисква ангажимент за осигуряване на
минимум пет години устойчивост на
дейностите след приключване на
външното финансиране, в това число сгради, оборудване, изпълнявани
дейности, мерки и предоставяни
услуги, както и устойчивост на обучения персонал.
Допустими партньори са: публични
органи (общинска администрация,
училища, читалища, социални служби, бюра по труда), НПО, работещи
в сферите на младежката дейност, за
защита от дискриминация, в сферата
на дигитализацията, предоставящи
обучения за професионални компетентности и други и бизнеса.
Всички проекти следва да се изпълняват върху имоти, общинска собственост, като за кандидатстването ще
се изисква и решение на Общинския
съвет. Наличието на пълна техническа документация за строителноремонтни/монтажни дейности ще
осигурява предимство при оценката.
След сключване на договор, избраните общини ще се задължават да
обявят обществена поръчка за СМР
NAMRB.1996

до 2 месеца и да гарантират, че
всички строително-ремонтни дейности, вкл. въвод в експолатация на
обекта, ще приключат не по-късно
от м. март 2025 г.
МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ
(в градове, които не са областни)
Допустими кандидати, са общините: Горна Оряховица, Свищов, Севлиево, Айтос, Карнобат, Несебър,
Поморие, Нова Загора, Казанлък,
Гоце Делчев, Петрич, Сандански,
Дупница, Ботевград, Ихтиман, Самоков, Велинград, Пещера, Асеновград, Карлово, Димитровград, Свиленград, Харманли.
Ще е допустимо разширяване и
осъвременяване на работата на центрове за подкрепа на личностното
развитие (по чл. 26 от ЗПУО) за
превръщането им в модерни центрове, предлагащи и широк спектър
младежки дейности.
Общият бюджет на процедурата е
16 млн. лв., минималният размер на
проект е 1.4 млн. лв., а максималният 1.8 млн. лв. Не се изисква съфинансиране от общините, като е заложено бонусиране на кандидати от
Северозападен или Югоизточен
региони за планиране.
Допустимите дейности и изискванията към кандидатите са аналогични на процедурата насочена към
областните градове.
Индикативната дата за обявяване на
набирането на проекти по процедурите е 15 август, като краен срок за
кандидатстване не е посочен.
За формиране на общо становище, до 9 август на електронна поща: namrb@namrb.org очакваме
предложения и коментари от заинтересованите общини.
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Старт на проекта за уличното осветление по ПВУ през септемви
В първия етап ще бъдат финанси-

В отговор на апела на Сдружението за стартиране на проекта
„Енергийно ефективни общински
системи за външно изкуствено
осветление“, заложен в Плана за
възстановяване и устойчивост
(ПВУ) https://www.namrb.org/bg/
aktualno/nsorb-poiska-barzostartirane-na-proekta-za-ulitchnoosvetlenie-pvu, от Министерството
на енергетиката получихме следната информация:
Проект „Енергийно ефективни
общински системи за външно изкуствено осветление“ е предвиден
да се изпълнява на два етапа.

рани проектите, включени в списъка с резервни проектни предложения
по
процедура
„Рехабилитация и модернизация
на общинската инфраструктура системи за външно изкуствено
осветление на общините“ по
Програма „Възобновяема енергия,
енергийна ефективност, енергийна
сигурност“, финансирана от ФМ
на ЕИП. За целта следва да бъдат
адаптирани наличните в ИСУН
документи на тези кандидати
към новият финансов механизъм.
Безвъзмездната помощ за тях ще
е чрез директно предоставяне на
средства на конкретни крайни
получатели. Към момента се подготвят необходимите образци на
документи и указания към общините, като се очаква същите
да бъдат финализирани до м.
септември 2022 г.. Целта е договорите за безвъзмездна финансова помощ да бъдат сключени
през третото тримесечие на 2022
г., но не по-късно от края на годината.

Вторият етап на проекта пред-

вижда провеждане на процедура
за подбор на проектни предложения, като условията ще бъдат
идентични с тези, при които ще се
изпълняват проектите от първия
етап. Очаква се процедурата да
бъде обявена до края на 2022 г.
В съответствие с изискванията
на нормативната уредба, проектът на насоки за кандидатстване ще премине обществено обсъждане преди одобрението му.
Министерството уведомява и че
всички проекти за енергийно
ефективни общински системи за
външно изкуствено осветление,
финансирани от ПВУ, ще трябва
да бъдат изпълнени не по-късно
от първото тримесечие на 2025
г. и ще следва да постигат над
30% спестявания на енергия.
Резюме на проекта, изготвено от
екипа на НСОРБ, може да намерите на: https://www.old.namrb.org/
stalb-zelena-balgariia

Доклад на ЕК за изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост

Съгласно задълженията си по Регламента за създаването на Механизма за възстановяване и устойчивост
(МВУ), в края на юли Европейската
комисия (ЕК) публикува доклад за
изпълнението
му:
https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/en/mex_22_4784 .
В доклада, който обхваща периода
до 30 юни 2022 г. и включва обзор
на Плановете за възстановяване и
устойчивост (ПВУ) на 25 от държавите- членки, включително на България, се констатира че 18 месеца от
одобряването на МВУ, изпълнение-

то му напредва бързо и е в съответствие с графика на реформите и
инвестициите, заложени в Националните ПВУ.
100 млрд. евро са изплатените средства по МВУ, представляващи около 20% от общото финансиране.
56.6 млрд. евро авансово финансиране на 21 държави-членки и 43
млрд. евро реални плащания на 6
държави (Хърватия, Франция, Гърция, Италия, Португалия и Испания), са осъществени.
Като „балансиран“ определя Комисията напредъка в прилагането на
заложените в ПВУ реформи. Сред
примерите за осъществени реформи
са: приетият от Хърватия Закон за
алтернативните горива в транспорта; осъществената от Франция реформа, свързана с управлението на
публичните финанси; приемането и
прилагането от Гърция на Закон за
управление на отпадъците и др.
Комисията констатира, че държавиNAMRB.1996

те-членки са извършили и значителен брой инвестиции.
Предприети са и редица действия,
за да се осигури видимост на подкрепата от МВУ, например стартирането на национални уебсайтове по
ПВУ. Комисията също поддържа
уебсайт на МВУ, на който са публикувани и Националните ПВУ, както
и връзки към съответните национални
уебсайтовеhttps://
ec.europa.eu/info/business-economyeuro/recovery-coronavirus/recoveryand-resilience-facility_en. ЕК стартира и кампания NextGenEU, за повишаване на осведомеността в цяла
Европа относно обхвата и целите на
възстановяването. Скоро, в рамките
й се предвижда да се анонсират и
постигнатите конкретни ползи от
проекти, финансирани от МВУ във
всяка държава-членка.
Четете повече на страницата на
НСОРБ.
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Фотоконкурс по Програмата за сътрудничество със Сърбия

За отбелязването на Деня на европейското сътрудничество, по
Програмата за трансгранично сът-

рудничество
България-Сърбия
2014-2020, е обявен фотоконкурс.
Конкурсът е във Facebook, със
срок за изпращане на снимки до 11
септември и е за младежи на възраст 15-29 години по повод Европейската година на младежта http://
www.ipacbc-bgrs.eu/media-news/
interreg-ipa-cbc-bulgaria-serbiaprogramme-announcing-photocompetition
Основната цел на фотоконкурса е,
да се даде възможност на млади
хора от България и Сърбия да споделят преживяванията си сред природата, като алтернативно място за
отдих.

Победителите ще бъдат обявени
на страницата на Програмата във
Facebook:
https://
www.facebook.com/ipacbcbgrs на
19 септември 2022 г.
На 21 септември е организирано
събитие на територията на природен парк Витоша, в класната стая на
открито между селата Боснек и
Чуйпетлово, създадена по проект по
програмата. Събитието ще включва
открит урок по екологично образование и награждаване на победителите във фотоконкурса. Подробна
програма на събитието ще бъде
публикувана през септември.

До края на август могат да бъдат правени предложения
за Националната награда „Музейна образователна дейност“
Националната награда „Музейна
образователна дейност“ е учредена от Министерството на културата по силата на споразумение с
Министерството на образованието
и науката и се присъжда за принос
в популяризирането на културното наследство и изкуствата чрез
музейни образователни програми.
Министърът връчва три институционални и три персонални награди:
За национален музей/художествена галерия
За регионален музей
За общински музей/художествена
галерия.
За музеен специалист от национа

лен музей
За музеен специалист от регионален музей
За музеен специалист от общински
музей/художествена галерия
Наградите се определят на конкурсен принцип, след селекция на постъпилите предложения от институции и граждани и включва грамота
и парична премия. За институционалните лауреати наградата е в
размер на 1 000 лв., а персоналните
награди са на стойност 500 лв.
Връчване на Националната награда
„Музейна образователна дейност“
тази година ще се състои на 1 ноември в Деня на народните будители.

За участие в конкурса, до 31 август могат да бъдат подавани
мотивирани
предложения,
подкрепени с инфор- мация за
постигнати резултати от предходната
2020 – 2021 учебна г. Документите се
подават по пощата на адрес: София,
бул. „Александър Ста- мболийски“17,
Министерство на кул- турата,
дирекция КНМИИ или на имейл:
b.marinova@mc.government.bg.
Статутът на наградата и образецът за
номиниране (Приложение №1) са
достъпни на сайта на Министерство
на културата, Дирекция „КНМИИ“ –
актуално:
https://mc.government.bg/
page.php?
p=58&s=429&sp=67&t=71&z=0

Новини от общините

Емблематичната баня в с. Ягода възвърна блясъка си
На официална церемония на 22 август ще бъде открита реставрираната
и модернизирана баня в село Ягода, общ. Мъглиж. През есента на 2019
г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството отпусна за ремонт на банята 210 хил. лв, а през 2021 г. община Мъглиж
пое дългосрочен дълг от Фонд ФЛАГ в размер на 1,9 млн. лв. за възстановяване и основен ремонт на банския комплекс.
Емблематичната сграда на банята е проектирана от известния старозагорски архитект Христо Димов, възпитаник на Политехническия университет в Прага. Той я проектира по модел на баните в Карлови вари.
Строена е в периода 1924 – 1928 г. През 1934 г. е довършена и обновена – с мъжко и женско отделение, съблекални, къпални, басейн, помещение за вани, зала за почивка и масажи. През седемдесетте години на миналия век е
застроен и вътрешният двор. Водата в района извира с 54 C, но в басейните се темперира и е с изключително благоприятно въздействие при заболявания на опорно-двигателния апарат, на периферната нервна система, ортопедични заболявания и различни кожни състояния.
На мястото на минералната баня е имало римски терми с големи размери, намерени са статуи и предмети.
NAMRB.1996
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Община Варна залага изисквания за естетика на градската среда
Варна е първата община, в чиято
Наредба за обществения ред се залагат и изисквания, свързани с естетиката на градската среда. Предвижда
се забрана за простиране на пране на
балкона, ако гледа към главна улица,
забрана за превръщане на тревните
площи между блоковете в зеленчукови градини, вкл. за изграждане на
бараки и временни постройки без
разрешение. Наредбата е обсъдена в
две комисии – по обществен ред и

сигурност и правната, предстои гласуването в Общинския съвет.
Предвижда се забрана за разхождане
на кучета по плажните ивици от 15
май до 1 октомври. Разходките на
домашните любимци ще са забранени
и на територията на учебни, детски и
здравни заведения, на детски и спортни площадки. Предвидени са санкции
за домашни любимци, изведени без
повод и за агресивни кучета без намордник.

Наредбата не забранява храненето на
бездомни животни, ако не води до
замърсяване и образуване на териториални групи.
Използването на детските площадки е
забранено от 23:00 до 7.00 часа, с което се ограничат нерегламентираните
дейности и нарушаване на обществения ред. На всяка площадка ще им
разяснителна табела с информация за
безопасната й експлоатация, вкл. за
въведените забрани и ограничения.

Пловдив първи ще съфинансира кандидатстване по Плана за възстановяване и
устойчивост в областта на културата
С решението на Общинския съвет
Пловдив има шанс да привлече над
10 млн. лв. инвестиция в съвременно културно съдържание. На последната сесия съветниците гласуваха тригодишен план за работа на
фондация „Пловдив 2019“, с което
дадоха възможност на общинското
НПО не само да продължи да подкрепя едни от най-мащабните събития в страната, но и да гарантира
съфинансиране на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.
На практика Пловдив се превръща в
първия град, който има готовност
да използва натрупания капацитет и
международния си имидж в областта на културата, за да стане пряк
бенефициент по плана, веднага след
като бъдат обявени процедурите по
кандидатстване.
Безвъзмездната финансова помощ,

която ще се управлява от Националния фонд култура към българските
общини, ще възлиза на 50% от общата инвестиция и не повече от 4
млн. лв. Прогнозата за привличането
на над 10 млн. лв. в Пловдив е направена на базата на допълнителното
финансиране, което ще привлекат
партньорските културни организации и независими артисти.
Три от ключовите програми са свързани със създаване на ново съдържание, представяне на българско съдържание в ЕС и съвременно европейско съдържание в България.
И в ковид кризата Пловдив остана
водеща културна и туристическа
дестинация. Благодарение на средствата от наградата „Мелина Меркури“, бяха инвестирани 3 млн. лв., с
които се подкрепиха над 120 проекта и събития. За пръв път и пилотно

за страната бяха създадени програми за изява на млади таланти в чужбина, както и бяха подкрепени
пловдивските творци.
Тази година Пловдив зае 4-то място
в престижната класация „Най-добра
европейска дестинация“ за 2022 г.
на European Best Destinations и стана №1 в категориите „Най-добра
културна дестинация в Европа“ ,
„Най-романтични дестинации в Европа“, „Най-добри винени дестинации в Европа“, „Най-добрата дести-

За трети път „Опера на светилището“
Мистичният каменен комплекс от 14
в. пр. н. е. Бегликташ става за трети
път сцена на оперен фестивал „Опера
на светилището“.
На 6, 13 и 20 август, сред естествения
декор, ще звучат оперите „Мадам Бътерфлай“ от Джакомо Пучини, „Бал с
маски“ от Джузепе Верди и „Кармен“
от Жорж Бизе. Организатор е Държавната опера в Бургас, в партньорство с община Приморско.
За събитието е ангажиран огромен
екип специалисти. Те ще се погрижат
за построяване на голямата сцена,
която ще бъде осветена от генератори,
защото в местността няма ток, и постановките ще бъдат адаптирани за Снимка: Държавна опера-Бургас: откриване на фестивала миналата година
спецификата на природните условия.
с епичната Вердиева опера „Набуко“
NAMRB.1996
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Столична община започва информационна кампания за е-услуги
Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община
започна кампания за информиране
на гражданите за възможностите да
ползват електронни услуги чрез
Web базирана Единна информационна система за издаване на административни (ЕИСИААСО). Тя бе
разработена през 2017 г. и има за цел
да осигури унифициране на практиките при издаване на администра
тивни актове.
Ползването на електронните услуги
пести време и гарантира спазване на
сроковете при предоставяне на услуги от Направление „Архитектура и
градоустройство“ и районните адми-

нистрации на Столична община.
През годините системата е многократно надграждана и доразвивана и през
тази година бе официално е въведена
в редовна експлоатация.
Информационната система поддържа регистри, свързани с градоустройственото планиране, одобряване на
инвестиционните проекти, издаване
на разрешения за строителство, въвеждане в експлоатация на сградни, преместваеми и благоустройствени обекти, контрол на рекламната дейност,
дейности по отчуждаване и справяне с
незаконните обекти на територията на
Столична община.

От 1 март електронният портал на
НАГ дава достъп до 16 нови услуги,
свързани със заявяване на изработването на подробен устройствен план
и одобряването му от главния архитект на Столична община.
По електронен път се издават и публикуват административните актове
на главния архитект на Столична
община/главния инженер на НАГ и
главните архитекти и инженери на
районите на Столицата.
Подробна информация и указания са
публикувани на страницата на
Направление
„Архитектура
и
градоустройство“.

За шести път лятно училище за бъдещите първокласници в Тунджа
От 1 август община Тунджа организира за шести път лятно
обучение на бъдещи първокласници в селата Хаджидимитрово и Завой.
Ще бъдат обхванати 2 групи по 15 деца на възраст 6 и 7 г. В
продължение на месец те ще участват в многообразни дейности, чрез които да развият и съхранят придобитите умения. Под
формата на групови и индивидуални консултации специалистите ще подпомагат и насърчават подготовката на родителите
за подкрепа на бъдещите първокласници.
Проектът е добра възможност и за реализация на педагозите.
Първа работа като учител по проекта получи наскоро завършила бакалавърска степен по „Предучилищна педагогика и логопедия“ талантлива тунджанка, носител на стипендията на народния представител Кристиан Вигенин и на еднократна финансова подкрепа от общината като
студент.

В Любимец бе открит дневен център за стари хора
В Любимец бе открит дневен център „Клуб приятели“ в
изцяло реновирана и обновена сграда по проект, финансиран по стратегията за ВОМР на Местна инициативна група
„Любимец – Ивайловград”. Изпълненият проект „Рекон струкция и изграждане на дневен център за стари хора” с
бенефициент община Любимец е на стойност 333 хил. лева.
Обновената сграда бе открита от кмета инж. Анастас Анастасов, председателя на Общинския съвет Мария Станкова,
председателя на МИГ Илия Илиев и изпълнителния директор Христо Желев.

Инсталация за охлаждане и газиране на вода в Ямболската ротонда
По инициатива на кмета Валентин Ревански, в ротондата на минералната баня е
монтирана инсталация за охлаждане и газиране на вода. Дарител на инсталацията
е ямболска фирма.
Целта е жителите и гостите на града да се справят по-лесно с горещите августовски дни. Антисептичното и благоприятно действие на газираната вода е подходящо за пълноценна хидратация на хора от всички възрасти. Идеята има и екологична насоченост, като целта е да се намалят пластмасовите отпадъци като се
пълнят използвани бутилки.
Преди повече от година Общината възстанови пустеещата и рушаща се ротонда.
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Община Добрич с поредно дарение за многопрофилната болница
Кметът на Добрич Йордан Йорданов дари на Многопрофилната болница за активно лечение специализирана апаратура за отделението по
неонатология, закупена със средства от общинския бюджет.
Двойностенният инкубатор е уред е
от последно поколение за възстановяване на недоносени деца, който
комбинира три функции – реанимационна маса, кувьоз и термолегло,
обясни директорът на лечебното
заведение д-р Георги Желязков.
Апаратурата е на световно ниво и
няма аналог в България, коментира
още той и благодари на кмета Йорданов за направеното дарение и за
доброто партньорство.
Кметът от своя страна изрази готовността на община Добрич да продължи да си сътрудничи и да под-

помага областното лечебно заведение за ефективна болнична помощ.
Той благодари на екипа на отделението по неонатология за всеотдайните грижи и професионализма в
името на най-ценното – децата.

Отделението е единственото в областта, което приема и лекува новородени и недоносени деца. Всяка
година през него преминават приблизително 840 бебета, а през интензивния сектор – до 115.

Общината ще стопанисва футболния стадион в Петрич
След няколко години усилия, общи- дещите инвестиции за подобрения в Втора професионална лига, където
на Петрич официално подписа до- обекта, които ще позволят да се ОФК Беласица играе.
говор с „Национална спортна база“ направят стъпки за домакинства на
ЕАД за отдаване под наем на част
от НСБ „Цар Самуил“. Общината
става стопанин на стадиона с лекоатлетическата писта, съблекалните,
сградите за баскетбол и обща физическа подготовка, спортната площадка с изкуствена настилка, площадката за хандбал, тенис корта.
Ръководството на общината и ОФК
„Беласица“ ще могат по-смело да
търсят варианти за нужните подобрения, така че обичаният отбор да
играе домакинските си срещи отново на свой терен. Общината ще поиска корекция на наема, който по
договор е 10 хил. лева, предвид бъ-

В Лом започва ремонт на културни обекти
Кметът на Лом Георги Гаврилов даде началото на строителните работи по проекта „Развитие на културната инфраструктура в община
Лом“. Предстои основен ремонт на сградите на Историческия музей,
Девическото училище и къщата-музей на Димитър Гинин в Лом, без
да се нарушава уникалния архитектурен облик на сградите. Ще бъде
доставена и съвременна експозиционна техника, както и мултимедийно оборудване за дигитализация и интерактивност. Крайният срок за
завършване на ремонтите е 4 септември 2023 година.
Общата стойност на проекта е 2 448 167 лева, от тях собственият принос на община Лом е 575 092 лева.
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Новини от Европа

Електронен бюлетин 30/2022

В полумрак и с автентичен аромат
Енергийната криза припомня, че
„богатите също плачат“. Една от
най-мощните икономики на Стария континент – германската, е
сред най-силно засегнатите от
спирането на руските газови доставки. В различни градове на страната вече са в сила рестрикции за
разходването на електроенергия.
В столицата Берлин над 200 емблематични сгради, паметници и
исторически
забележителности
вече се лишават от своето ефектно
осветление, с което местните управи се присъединяват към призивите на правителството за икономии на енергия. Сред познатите на
туристите обекти, които вечер не
са облени в светлина, са Колоната
на
победата,
дворецът
„Шарлотенбург“, както и сградата
на кметството в Берлин.
С предприетите мерки Берлин
спестява енергията за 1 400 прожектора, които създават оригиналната нощна атмосфера на германската столица. Доколко са ефективни предприетите мерки е друг
въпрос. Засега изключването на
отделните сгради от системата за
външно ефектно осветление се
прави ръчно и разходите за заплати на електроинженерите леко
надхвърлят спестените пари от
електричество – около 40 000 евро
на ден. Амбициите са в близко

бъдеще този процес да бъде авто- ските сгради в градът, който е доматизиран.
макин на най-големото техничесОт общината обясняват, че „в ко изложение в Европа ще се
краткосрочен план от значение ще отопляват само от 1 октомври до
е не чистата печалба от приложе- 31 март, а температурата в тях няната мярка, а ефектът от това, че ма да може да надвишава 20 грасе е пристъпило към пестене на дуса.
енергия“. Ежедневно общесвените Без топла вода и нощно осветявасгради на Берлин консумират око- не ще бъдат и публичните здания
ло 200 000 киловатчаса електрое- в столицата на Бавария, добрата
нергия.
бира и бързите автомобили Президентът
Франк-Валтер Мюнхен.
Щайнмайер се присъедини към В Нюрнберг затварят три от четипримера на местната управа в Бер- рите закрити басейна. Мрачно,
лин и съобщи, че официалната му студено и без топла вода вече ще
резиденция - дворецът „Белвю“, бъде и в богатия баварски град
повече няма да се осветява през Аугсбург.
нощта, освен при специални повоНа този фон Гърция настъпва в
ди, като държавни посещения.
Германия с новата си туристичесВ някои по-малки населени места ка рекламна кампания. Гръцкият
прословутата германска спестов- министър на туризма Василис
ност е доведена до крайност. Жи- Кикилиас отправи предложение
телите на градчето Диполдисвалде към германците, които са стресикрай Дрезден вече са с режим на рани от перспективата за недостиг
топлата вода. През нощта тя спира на природен газ тази зима, да пренапълно, а през деня може да бъде карат сезона на топло в земите на
ползвана от 5 до 22 часа по график Древна Елада.
между районите.
„За есента и зимата за нас, гърциПо-драстични икономии са въве- те, ще бъде голямо удоволствие да
дени в столицата на Долна Саксо- приветстваме германските пенсиония Хановер, където стопира топ- нери, които искат да преживеят
лата вода в публични институции, „средиземноморска зима“ с гръцплувни басейни и фитнес зали. ко гостоприемство, меко време и
Фонтаните няма да работят през висококачествени услуги“, каза
нощта, ще бъде спряно и осветле- министърът в интервю пред вестнието на големите здания. Общин- ник „Билд“.

По броя работиха: Силвия Георгиева, Кремена Цветкова, Даниела Ушатова, Веселка Иванова, Симеон Петков,
Нели Стайкова, Полина Косева, Венелин Велчев, Десисилава Стойкова, Мила Гиздова, Ива Иванова, Мария Яровая,
Матилда Бахнева
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