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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

       Електронно издание на Националното  
сдружение на общините в Република България      

web: www.namrb.org; e-mail: namrb@namrb.org    

   

  брой  49/7 декемврй 2018 г. 

Следвайте ни и във Фейсбук: https://www.facebook.com/NAMRB.1996  

Един от най-успешните проекти 
на НСОРБ, отговарящ на конк-
ретни нужди и заявки от общини-
те, отчете втората година от 
изпълнението си. От февруари 
започнаха реализирането на дей-
ност 2 „Организиране и провеж-
дане на форуми за обсъждане и 
формиране на общи позиции на 
общините в подготовката, управ-
лението и изпълнението на проек-
ти, съфинансирани от ЕСИФ“. 
Организирани бяха национални 
форуми за общинските ръководс-
тва, за евроекспертите и за екс-
перти, отговорни за изпълнение-
то и управлението на проекти по 
ЕСИФ – финансисти/счетоводи 
тели; експерти по образование, 
социални дейности, околна среда 
и устройство на територията; 
секретари на общини. На форуми-
те те обсъждаха подготовката, 
управлението и изпълнението на 
общински проекти и формираха 
консенсусни общински позиции.  

УЧАСТИЕ НА ОБЩИНИТЕ В      
ПОЛИТИКАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  

На 21 февруари 227 представите-
ли на 135 общини и 16 Местни 
инициативни групи (МИГ) откри-
то дебатираха с ръководството на 
ДФ „Земеделие“, на Управлява-
щия орган на Програмата за разви-

Проект “ПРОГРЕС“ подкрепя  
формирането на общи политики  

тие на селските райони (ПРСР) и 
на НСОРБ напредъка в изпълне-
нието на общинските мерки от 
програмата.  

Резултат: УО нанесе корекции в 
условията по кандидатстване и 
изпълнение на проектите по прие-
ма.  

ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ 

На 3 и 4 април в София се проведе 
форум на тема „Добри практики 
по ОП „Развитие на човешките 
ресурси”. Той протече с оживена 
дискусия и много въпроси към 
зам.-министрите на труда и соци-
алната политика – Росица Димит-
рова и Зорница Русинова. Предс-
тавени бяха постигнати резултати 
и бъдещи задачи на общините в 
изпълнение на схема „Деинститу- 
ционализация”  и добри общински 

практики по ОП РЧР – схеми 
„Социален асистент”, „Домашен 
помощник”, „Независим живот“. 

Без общините, програмата не би 
могла да използва средствата от 
Европейския социален фонд, така-
че те да стигат до всички гражда-
ни, каза зам.-министър Русинова. 

Резултат: НСОРБ представи по-
зицията на общините по осигуря-
ване на надграждащ елемент над 
традиционната местна услуга 
„домашен социален патронаж“ 

Проект BG05SFOP001-4.003-0001-C01 ПРОГРЕС- Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближа-
ване по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  
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На фокус—дейността на НСОРБ 

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА 
ПРОЕКТИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ  

На 31 май и 1 юни в кк „Албена“ 
се проведе форум на общински 
експерти финансисти/счетоводи 
тели, отговорни за изпълнението и 
управлението на проекти по 
ЕСИФ. В рамките на форума бяха 
представени добри практики и по-
уки от финансовото управление на 
общински проекти – добрите прак-
тики и поуките   

Общинските финансисти коменти-
раха оживено въвеждането на 
единна ставка за финансиране на 
дейности за организация и управ-
ление на проекти, финансирани от 
ОП ” Региони в растеж” – намаля-
ване на административната тежест 
за общините, както и ДДС по про-
екти, финансирани от ОПОС.  

Резултат: Формирани бяха пред-
ложение за възстановяването на 

ДДС по проекти по ОПОС. 

Е-УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ 
– ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ДОБРИ 

ПРАКТИКИ  

На 4 и 5 юли в Правец се проведе 
форум на секретарите на общини, 
насочен към отговорностите им за 
изпълнението и управлението на 
проекти по ЕСИФ. Фокус в работа-
та му бе представянето на добри 
общински практики. Община Габ-
рово представи своя проект 
„Модернизиране на администра-
тивното обслужване чрез развитие 
и предоставяне на качествени елек-
тронни услуги за гражданите и 
бизнеса”, а община Ямбол – проек-
та си “Община Ямбол – усъвър-
шенстване на административното 
обслужване”. 

Общината домакин също предста-
ви свои осъществени проекти и 
добри практики 

Секретарите на столичния район 
„Оборище“ и на община Раднева 
развиха темата за отговорностите 
на общините за ефективно функци-
ониращи областни информационни 
центрове. 

 

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА         
ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА  

Над 500 участници събра фору-
мът на тема „Отражение на дъл-
госрочния бюджет на ЕС след 
2020 г. върху местните и регио-
налните власти“, проведен на 1 и 
2 октомври в кк „Албена“. Предс-
тавителите на общините и на цен-
тралната власт обсъдиха актуални 
проблеми. Разгледани бяха клю-
чови елементи на Многогодишна-
та финансова рамка 2021 – 2027 г. 
и потенциалното им въздействие 
върху регионалните и местните 
власти в ЕС. Проведе се и диску-
сия по ключовите промени в но-
вия бюджет на ЕС за периода. 

Резултат: Приета бе обща пози-
ция на общините по ключовите 

елементи на МФР и потенциално-
то им въздействие върху регио-
налните и местните власти в ЕС  
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На фокус—дейността на НСОРБ 

ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО ОПРЧР, 
ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА ЛИЦА 

С УВРЕЖДАНИЯ“  

Форумът на 24 и 25 октомври в гр. 
Банско събра общинските експерти 
по социални дейности, отговорни 
за изпълнението и управлението на 
проекти по ЕСИФ.  

Община представи новите интег-
рирани услуги в Център за комп-
лексна подкрепа на лица с увреж-
дания.   

Създаването на Дневен център за 
подкрепа на лица с увреждания, 
включително с тежки множествени 
увреждания бе добрата практика 
на община Пловдив 

Резултат: обсъдена и одобрена бе 
позицията на НСОРБ по операция 
Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания. 

ФОРМИРАНЕ НА ПОЗИЦИЯ ЗА ЗА-
СЕДАНИЯТА НА КОМИТЕТИТЕ ПО 

НАБЛЮДЕНИЕ 

Експертите по европейски проекти 
на 7 и 8 ноември в Боровец разгле-
даха предложенията на Европейс-
ката комисия за Многогодишна 
финансова рамка за новия програ-
мен период. 

Резултат: Обсъдена бе позицията 
на НСОРБ по проекта и позицията 
по законодателни инициативи на 
Сдружението за ускоряване изпъл-
нението на общинските проекти и 
намаляване на административната 
тежест. 

НСОРБ заяви, че ще се бори да 
няма населено място без достъп до 
средства. Ако на европейско ниво 
не се договорят по-разумни нива 
на съфинансиране, общините и 
НСОРБ ще трябва да търсят някак-
во решение, за да не се ограничи 
достъпът на по-голямата част от 
местните власти до средства.  

До средата на 2019 г. трябва да се 
определи броят на отделните про 
грами за бъдещия период, а след 
това тематичните работни групи да 
започнат подготовката им. Следва 
да се обмисли промяна в правилата 
им за работа и по-голямо предста-
вителство на общините.  

ПОДКРЕПА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА И АТРАКЦИИ 

Общинските експерти по култура, 
туризъм и младежки дейности се 
запознаха с успешни проекти на 
общини за съхраняване на кул-
турно-историческото наследство 

и развиване на туристически ат-
ракции. На форума на 20 и 21 но-
ември в София бяха представени 
практиките на Белоградчик, Вар-
на, Велико Търново, Ловеч и Ста-
ра Загора. 

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

