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      Брой 49/2015             

Цитат на броя: „Очакваме от държавата да ни помогне да напълним общинските бюджети като продължи фи- 
нансовата децентрализация, процес, който през последните години буксува. Нашето очакване е ясно – част от подо- 
ходния данък да влиза в общинските бюджети. Искаме да ни бъде позволено в общинските бюджети да влизат част 
от приходите, които са резултат от нашите усилия. В община Троян има рязък скок на заетостта, чувствително 
намаля безработицата и това е в резултат на съвместните усилия на местната власт и на бизнеса. Несправедливо 
е в общинския бюджет да не влиза нито стотинка от това толкова упорито и последователно усилие. 
Второто очакване на общините е държавата да им възстановява разходите за дейности, които те извършват от 
нейно име": Донка Михайлова, кмет на община Троян, в предаването „Неделя 150“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
кметът на Столична община Йорданка Фандъкова пред студенти от специалност „Публична администрация” на ВТУ 

 

В броя четете: 
ЗАЩИТА ПРИ ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ВЪРХУ ОБЩИНСКИ СРЕДСТВА 2 

ПРИКЛЮЧИ ЕСЕННАТА СЕСИЯ НА ОБУЧЕНИЯТА ЗА 

РАБОТА С ИСУП 2 

ЦЕЛЕНАСОЧЕНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ „ПОДГОТОВКА 

НА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ 2016“ 2 

ПЪРВИ ДОГОВОРИ ПО ПРСР 2014 - 2020 2 

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПЪРВАТА 

ПОКАНА ПО ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ 2 

НАПОМНЯНЕ КЪМ БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ОП 

„ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“ И „АДМИНИСТРАТИВЕН 

КАПАЦИТЕТ“ 2 

ОБЯВЕНА ПРОЦЕДУРА ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА 

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014 – 2020 2 

ВЪЗЛОЖЕНИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ 

ПОРЪЧКИ – ОКТОМВРИ 2015 2 

„ИНДЕКС НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ – 

2015“ 2 

НАГРАДИТЕ НА БАИТ ЗА 2015 Г. 2 

В ОЧАКВАНЕ НА КОЛЕДА 2 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪТРЕШНИЯ КОНКУРС  ЗА ЛОГО И 

СЛОГАН  „НЕКА ВАШИЯТ ГЛАС БЪДЕ ЧУТ” 2 

ОТ ПОСЛЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МС                        2 

НОВИНИ ОТ ОБЩИНИТЕ                                               2 

КУРСОВЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ВЪВ 

ФРАНЦИЯ                                                                            2 

АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ ЗА 

ИНФОРМАЦИОННИЯ БЮЛЕТИН НА НСОРБ          2 

 

 

 

Още от първите дни искаме да се 

фокусираме към по-важни за нас и за 

държавата действия  

На 11 и 12 декември се проведе дискусионният форум на НСОРБ 

„Общините през програмен период 2014 – 2020 с над 350 участници 

от общини, основно кметове и председатели на общински съвети.  

„Местната власт е най-висшата, защото е най-близко до хората. Още 

от първите дни искаме да се фокусираме към нещата, които са много 

важни за нас и за държавата като цяло.  

Влизаме в този период с по-голяма увереност и самочувствие по 

няколко причини. Едната е, че вече имаме една ясна законодателна 

основа и гаранция за устойчивост. Вторият ни повод за самочув- 

ствие е, че имаме опит и завиден капацитет. Успяхме да изградим 

качествено взаимодействие с управляващите органи, които вече 

реагират много по-бързо и безконфликтно.  

Третият ни повод за по-голямо спокойствие е, че ние не просто 

участвахме в дизайна, а дадохме ценен принос за новите оперативни 

програми. Над 80% от нашите предложение бяха отразени и не 

напразно сред европейските страни България е сочена за пример 

като държава с добро взаимодействие между централната и 

местната власт на ниво програмиране", каза при откриване на 

форума изпълнителният директор на НСОРБ Гинка Чавдарова.  

В рамките на форума се проведоха срещи с тримата вицепремиери – 

Румяна Бъчварова, Томислав Дончев и Ивайло Калфин, както и с 

министрите на  три важни за общините министерства – МРРБ, 

МОСВ и МЗХ. 

Очаквайте материал от форума в Информационния бюлетин.  

 

   

mailto:namrb@namrb.org


          
                  ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН                                                                                                                                            49/2015  

Национално сдружение на общините в Република България                                               нагоре 2 

 

 

  

Защита при принудително изпълнение върху общински средства 
 

Напомняме, че по силата на чл. 520 от ГПК (ДВ, бр. 15/2013 г.) е забранено принудителното изпълнение 

върху средства по банкови сметки на общините, постъпили като субсидия от държавния бюджет, както и 

върху получени от общините средства от Европейския съюз и от международни програми и договори. 

Съгласно цитираната императивна разпоредба от ГПК, съдебните изпълнители са длъжни в запорното съ- 

общение, което изпращат до третите задължени лица (най-често банки, в които общините са разкрили смет 

тки), изрично да посочат категориите финансови средства, които са предмет на запора. В противен случай, 

общината като длъжник по изпълнителното дело, има право да оспори действията на съдебния изпълнител 

по реда на чл. 436 от ГПК, на основание насочване на изпълнението върху несеквестируемо имущество. 

Приключи есенната сесия на обученията на общински служители за работа с 

информационната система за управление на проекти ИСУП 
 

 

 

В първите дни на декември екипът на Общинския ресурсно-координационен център (ОРКЦ) при НСОРБ 

проведе и последното обучение от есенната сесия за общински служители, определени като отговорници за 

работа с Централизираната информационна система за управление на проекти в общините (ИСУП). 

Системата бе внедрена в още 11 общини, както и в районните администрации на Пловдив, Варна и София. 

Системата е разработена по проект Е-ПОДЕМ +, след като през октомври и ноември беше предоста- вена 

техника за обезпечаване на работата по европроекти и осигуряване публичност и прозрачност при 

усвояване на евросредствата във всички общини. С тези последни доставки и обучения всички български 

общини вече са обхванати като партньори по проекта на НСОРБ.  

В обученията през есенната сесия се включиха 83 експерти на различни позиции в общинската администра- 

ция. Четири обучения се проведоха в ЦОМВ в с. Гергини и три обучения във Варна и Пловдив.  

Програмата на обученията обхващаше темите:  

• Структура на европейски проект, фази при подготовка и изпълнение на проекти и функционални 

характеристики на ИСУП “Е-ПОДЕМ” 

• Регистриране на потребители на системата и определяне на техните права са работа със ситемата 

• Практическа задача: Въвеждане на макет на проект през създаване на проект и проектно предложение, 

Договор за безвъзмездна финансова помощ, договори с изпълнители, изпълнение на проект, финансови 

операции, документи, електронен архив и справки по проект. 

Акцентът отново бе върху основната мисия на ИСУП, насочена към създаването на национална база данни 

за общинските европроекти, проблемите и общите позиции при изпълнението на проекти, както и  

представяне на добри общински практики и успешни технологични решения.  

На обучението бяха поставени редица въпроси, свързани с функционирането на системата, обхвата на 

програмите, възможностите за съхранение на документи и извеждане на справки. Участниците получиха 

информация и практически насоки за начина и последователността при въвеждането на проекти в 

съответните модули. Бяха направени и редица предложения за актуализиране и надграждане на ИСУП с 

допълнителни функционални възможности, изведени от практиката в общините. 

Демонстрирани бяха решения на казуси от предходни обучения – въвеждането на първите проекти от 

програмен период 2014 – 2020; отразяване на ДДС в системата по различни ОП; въвеждане на анекси по 

ДБФП и по договор с изпълнител; прикачване на файлове и много други. 

Представени бяха и постигнатите на този етап договорености с Министерски съвет по най-дискутираната 

тема – възможностите за двупосочен обмен на електронни документи между двете системи – ИСУН 2020 и 

ИСУП.  

Екипът на ОРКЦ, като администратор на системата, с удоволетворение споделя значителна положителна 

промяна в общинските експерти по отношение работата със системата, за което говорят и въведените почти 

200 записа на проекти в работната среда на ИСУП. 

Дейността на екипа на ОРКЦ като обучител продължава и през 2016 г. Актуални въпроси и дискусионни 

теми от общините, свързани с работата с ИСУП по подготовката и изпълнение на европроекти, периодично 

се публикуват в сайта на Е-ПОДЕМ, в секция „Въпроси и отговори“. 

Актуална информация за работата с ИСУП може да намерите на адрес https://e-podem.or , а допълнителни 

консултации може да получите от експертите на ОРКЦ на посочените в сайта координати. 

 

 

 

https://e-podem.or/
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Целенасочена инвестиционна програма 

На второто заседание на Съвета по регионална политика към МРРБ бе 

обсъден проект на Целенасочена инвестиционна програма (ЦИП) в под- 

крепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-

Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити 

райони. На заседанието присъстваха представители на екипа, разра- 

ботил програмата, кметове на общини, областни управители и експерти 

от различни области.  

Програмата обхваща 149 общини, в които живее около 30% от населението на страната.  

Според министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, преди да получи 

финално одобрение от Министерския съвет, програмата трябва да бъде добре анализирана дали включва 

реалните проблеми на даден региони, дали няма изпуснати въпроси от ключово значение и дали пред- 

видените мерки ще помогнат за изпълнението й. Според министър Павлова, всеки проект ще бъде подло- 

жен на анализ доколко е нужен за региона. Така ще се определи кое предложение може да получи финан- 

сиране по оперативните програми и кое може да се подкрепи само със средства от държавния бюджет.  

Пред представителите на местната власт министър Лиляна Павлова отбеляза, че сред важните условия за 

реализацията на проектите е да има интегриран подход и приоритизиране. „В много райони има основно 

искания за изграждане на пътища. Построяването само на един път обаче няма да оправи автоматично 

икономическото състояние на даден регион или община, нито ако финансираме само някои малък проект, 

затова е нужно съчетание на мерките, като ефект, който трябва да търсим“, категорична бе тя.  

По думите й, важно условие е съчетаването на мерки, защото за заселване на хора в даден регион са нужни 

нормални обществени услуги, добро здравеопазване и образование.  

Министър Павлова обясни, че в повечето региони няма проектна готовност за реализация на мерките в 

програмата, с изключение на Интегрираните планове за градско развитие, с каквито разполагат 67 града в 

страната. В същото време предложенията в ЦИП на регионите са за около 8 млрд. лв. Бюджетни пари ще 

се отпускат само ако се аргументират добре проектите, което налага прецизиране на дейностите и 

разделяне на такива, които могат да се финансират от ЕС и от бюджета. Приоритетни ще бъдат проектите 

с най-бърз ефект. 

Заместник-министър Иван Аспарухов, който е председател на Съвета по регионална политика към МРРБ, 

подчерта, че анализът на предишния програмен период е показал, че само средствата по оперативните про- 

грами не са могли да доведат до очаквания резултат по отношение на повишаване на жизнения стандарт на 

хората. Затова при разработването на ЦИП е заложено на търсене на интегритет между проектите по опе- 

ративните програми, чрез финансови инструменти, публично-частно партньорство и частни инициативи.  

 

Покана за участие в обучение „Подготовка на общинските бюджети 2016“ 
 

Традиционното обучение за подготовка на общинските бюджети ще се проведе на 7 и 8 януари 2016 г. 

Предвид срока за внасяне проектите на бюджети в общинските съвети, обучението ще бъде само едно, за 

всички общини, в София (хотел „Рамада София Сити Център“).  

За участие в обучението са поканени Кирил Ананиев, заместник-министър на финансите; Жени Начева, 

директор дирекция „Финанси на общините“ и експерти от същата дирекция. 

Темите в програмата са с акцент върху промените в нормативната среда, макрорамката и националните 

приоритети на Бюджет 2016, специфичните акценти при подготовката на общинските бюджети за 2016.  

Целева група на обучението: финансисти; счетоводители, данъчни експерти;  председатели и членове на 

бюджетните комисии в общинските съвети.  

Спазвайки установената практика, по време на обучението участниците ще получат и Консултативна 

разработка за съставяне и приемане на общинския бюджет, която НСОРБ подготвя всяка година.  

Покани до кметовете на общини и райони и председателите на общинските съвети за изпратени по 

пощата на 11 декември. Покани са изпратени и на електронните адреси на общините, на финансистите, 

счетоводителите и данъчните експерти.  

Краен срок за заявки за участие: 28 декември. 

Информация и електронен формат на заявката може да намерите и на www.namrb-activ.org, 

www.namrb.org 

 

 

http://www.namrb-activ.org/
http://www.namrb.org/


          
                  ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН                                                                                                                                            49/2015  

Национално сдружение на общините в Република България                                               нагоре 4 

 

 

  
Първи договори по ПРСР 2014 - 20202 

 

На 9 декември в сградата на Министерски съвет министърът на зе- 

меделието и храните Десислава Танева и изпълнителният дирек- 

тор на Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция Румен 

Порожанов връчиха първите сключени договори по Програмата за 

развитие на селските райони 2014 – 2020 г. На събитието 

присъства и премиерът.  

Връчени са подготвителните договори за изработването на 

стратегиите на Местните инициативни групи по мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие”. 

„Това е един нов елемент в ПРСР 2014 – 2020, където финансираме общините за изработването на стра- 

тегиите. Днес сключихме договори с 66 Местни инициативни групи, които обхващат 119 общини на обща 

стойност 3.3 млн. лева“, каза заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев. Той уточни, 

че на този етап се покрива 47% от територията на страната, като амбицията на Министерството е до края 

на 2015 г. покритите територии да достигнат 65%. 

 

След стартирането на Първата покана за 

набиране на проектни предложения по 

Програма Интеррег – трансгранично 

сътрудничество България – Турция, са 

планирани поредица събития за 

потенциални кандидати от 

трансграничния регион. Целта на 

кампанията е да популяризира поканата и 

да подпомогне кандидатите при 

изготвянето и подаването на проектни 

предложения. 

Първото събитие за откриване на 

информационната кампания ще се 

проведе на 16 декември в Областна 

администрация – Хасково. 

По време на събитието ще бъдат 

представени изискванията за 

кандидатстване, насоките за попълване 

на формуляра за кандидатстване и 

изготвяне на бюджет на проекта. 

Кампания ще бъде открита от Деница 

Николова, заместник-министър на 

регионалното развитие и 

благоустройството. 

Презентациите ще бъдат на български 

език. 

 

Следващите информационни дни ще 

бъдат организирани в град Ямбол и град 

Бургас през януари 2016. 

 

Информационна кампания по първата 

покана по програма ИНТЕРРЕГ 

 

Напомняне към бенефициентите по 

оперативните програми „Техническа помощ“ и 

„Административен капацитет“ 
Съгласно чл. 56 на Регламент (ЕО) №1083/2006, 

срокът за допустимост на разходите по изпълняваните 

проекти е 31 декември 2015 г. Всички разходи след 

тази дата ще останат за сметка на бенефициентите. 

Управляващите органи приканват бенефициентите да 

подадат окончателните искания за плащане до средата 

на януари 2016 г.  

Министерството на труда и социалната политика, Управ- 

ляващ орган по ОП „Развитие на човешките ресурси” 

2014 – 2020, обяви процедура „Услуги за ранно детско 

развитие”, по която бенефициенти са 66 общини. 

Процедурата цели превенция на социалното изключване, 

намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в 

ранното детско развитие и чрез подкрепа за дейността на 

създадените по Проекта за социално включване (финан- 

сиран от Международната банка за възстановяване и 

развитие в периода 2008 – 2015 г.) интегрирани услуги за 

ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна 

възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и 

техните семейства, както и бъдещи родители. 

Общият бюджет по процедурата е 30 млн. лв. 

Насоките за кандидатстване е публикувани на: 
https://www.eufunds.bg/novini/item/14278-upravlyavashtiyat-organ-na-operativna-

programa-razvitie-na-choveshkite-resursi-2014-2020-g-obyavyava-protzedura-na-
direktno-predostavyane-na-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-2-

004-uslugi-za-ranno-detsko-razvite 
 

Краен срок за проектнипредложения: 29 януари 2016 г. 

Предложенията се подават само по електронен път през 

ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg 

 

Обявена процедура по ОП „Развитие на 

човешките ресурси” 2014 – 2020 

https://www.eufunds.bg/novini/item/14278-upravlyavashtiyat-organ-na-operativna-programa-razvitie-na-choveshkite-resursi-2014-2020-g-obyavyava-protzedura-na-direktno-predostavyane-na-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-2-004-uslugi-za-ranno-detsko-razvite
https://www.eufunds.bg/novini/item/14278-upravlyavashtiyat-organ-na-operativna-programa-razvitie-na-choveshkite-resursi-2014-2020-g-obyavyava-protzedura-na-direktno-predostavyane-na-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-2-004-uslugi-za-ranno-detsko-razvite
https://www.eufunds.bg/novini/item/14278-upravlyavashtiyat-organ-na-operativna-programa-razvitie-na-choveshkite-resursi-2014-2020-g-obyavyava-protzedura-na-direktno-predostavyane-na-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-2-004-uslugi-za-ranno-detsko-razvite
https://www.eufunds.bg/novini/item/14278-upravlyavashtiyat-organ-na-operativna-programa-razvitie-na-choveshkite-resursi-2014-2020-g-obyavyava-protzedura-na-direktno-predostavyane-na-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-2-004-uslugi-za-ranno-detsko-razvite
https://eumis2020.government.bg/
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  До 4 декември на Портала за обществени поръчки на АОП е публику 

вана информация за 638 сключени договора за обществени поръчки от 

общините през октомври. Спрямо септември намалението е с 5.5%. 

Разпределени по обекти на поръчките: строителство – 180, което е 

28% от всички сключени договори, за доставки са подписани 150 

договора (24%) и 308 за услуги (48%). 

Общата стойност на сключените договори през периода възлиза на 129.7 млн. лева без ДДС, при обявена 

обща прогнозна стойност за тях в размер на 146.9 млн. лв. без ДДС.  

Средният брой на подадените оферти за участие в една процедура или обособена позиция, за които през 

октомври е публикувана информация, е 3.6, което е намаление с 1.1 спрямо предходния месец. 

По критерия вид процедура за възлагане на обществените поръчки не се наблюдава изменение спрямо 

предходния период. 535 са сключените договори след проведена открита процедура, което съставлява почти 

84% от подписаните от общините договори през периода. От тях за строителство са 156, за доставки – 96, и 

283 – услуги. Процедурата на договаряне без обявление е била използвана при 103 от договорите, което е 

16% от сключените договори, от които: строителство – 24, доставки – 54 и услуги – 25. През октомври не са 

подписвани договори за обществени поръчки след провеждане на друг вид процедури за възлагане. 

По отношение на използваните критерии за оценка на офертите също няма промяна.   

Критерият най-ниска цена е бил използван при 408 (64%) от сключените договори, а критерият „иконо- 

мически най-изгодна оферта“ – при 230 (36%).   

Общините, подписали най-голям брой договори за възлагане на обществени поръчки през месец октомври, 

са: Варна, Столична община и районните й администрации, Варна, Асеновград, Стара Загора, Силистра, Го- 

це Делчев, Търговище, Бургас, Димитровград, Пазарджик, Дупница, Пловдив, Ямбол, Велико Търново, Ло- 

веч, Шумен, Добрич и Разлог – с десет и повече договора.  

С най-висока стойност са договорите на общините: Перник, Пазарджик, Момчилград, Варна и Казанлък –

над 2 млн. лв. без ДДС всеки.  

Договорите за обществени поръчки, сключени от общините във връзка с изпълнение на европейски проекти 

и програми, са 93. Те са на обща стойност 17.2 млн. лв. без ДДС, при обявени прогнозни 17.9 млн. лв., което 

е намаление с 12% спрямо септември по обща стойност и с 4% по отношение на прогнозната стойност.  

Сключени са 59 договора по ОПРР 2007 – 2013; по ОП за храни и/или основно материално подпомагане  – 8; 

по Програма „Деца и младежи в риск“ – 6; ОПОС 2007 – 2013 – 5, ОПАК 2007 – 2013 и ПРСР 2007 – 2013– 

по 3; ОПРР 2014 – 2020, ПРСР 2014 – 2020, Програма „Културно наследство и съвременни изкуства“ и фонд 

„Солидарност“ – по 2, и един по ПЕТС Гърция – България 2007 – 2013. 

Има намаление в публикуваните в Регистъра на обществените поръчки на АОП нови процедури на 

общините спрямо септември с около 23%. През октомври са обявени 221 процедури за обществени поръчки, 

от които 138 открити процедури и 83 договаряне без обявление. За 49 от процедурите са били публикувани 

обявления в Официалния вестник на ЕС, при 15 е обявено, че се финансират със средства от ЕС, и 15 са 

запазени за специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания.  

В Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) през октомври са подадени 20 жалби срещу решения по 

ЗОП на общини. Спрямо септември намалението е над 35%. По 10 от жалбите е отказано образуване на про- 

изводство, 2 са оставени без уважение, за 5 няма публикуван акт на сайта на КЗК, по 2 е постановено, че 

обжалваният акт е незаконосъобразен и е върнат на възложителя, и по една жалба е обявено, че оспорваният 

акт е незаконосъобразен. Нарушенията на възложителите накратко: 

  Изискване за представяне на допълнителни документи към декларацията за техническо оборудване на 

участника – копие на документ за собственост на помещението или договор за наем, е незаконосъобразно. 

  Класираните на първо място участници по обособените позиции не отговарят на заложените минимални 

изисквания и техническите им предложения са непълни.  

  Комисията не е включила в протокола кратко описание от техническите предложения на участниците, 

поради което не може да се прецени въз основа на какви обстоятелства и поради какви съображения 

помощният орган е достигнал до съответните изводи за присъждане на конкретните точки на участниците.  

  По време на работа на комисията, възложителят е определил нов член на същата, но той не е попълнил 

декларация по чл. 35, ал. 3 от ЗОП. 

Общата стойност на обжалваните пред КЗК процедури на общините е над 14.8 млн. лева без ДДС, от които 

433 хил. лв. са по европейски програми и проекти. По 4 от процедурите са сключени договори, 3 са 

прекратени с решение на възложителя, а останалите – няма подписани договори за изпълнение. 

Възложените от общините обществени поръчки – октомври 2015  
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Eвродепутатът и посланик на Европейската комисия на електрон 

ните умения Ева Паунова ще награди по един представител на 

победителите в 12-те категории от конкурса „Наградите на БАИТ“ 

за 2015г. с работно посещение в Брюксел.  

Отличените победители ще посетят европейските институции в 

Брюксел като в рамките на визитата ще имат възможност да 

проведат работни срещи на високо ниво с представители на ЕК, 

евродепутати и неправителствени организации, активни в 

оформянето на регулаторната рамка на Дигитална Европа. 

Петото издание на „Наградите на БАИТ“ е в рамките на кампа- 

нията eSkills for Jobs 2015 – 2016. Инициативата се реализира ед- 

новременно в 21 държави на ЕС. На национално ниво 

инициативата обединява 9 eSkills посланици. 

Регистрацията е безплатна и е отворена до 12 януари 2016г. вкл. на 

http://bait-awards.bg/pages/Registration/ 

Регистрационната форма и регламент: http://bait-awards.bg 

 

Победителите от „Наградите на БАИТ“ за 

2015 г. – с работно посещение в Брюксел Представяме ви: Електронен 

бюлетин на ИПА 

 
От 2015 г. Институтът по публична 

администрация издава електронен 

бюлетин, в който представя актуални 

въпроси и теми за държавната 

администрация, разпространява 

информация за специализирани и 

международни обучения, за конкурси, 

публични лекции и добри практики. 

Бюлетинът е публикуван на интернет 

страницата на ИПА на адрес: 
http://ipa.government.bg/bg/elektronen-

byuletin 

 

На 9 декември асоциация „Прозрачност без граници” представи резул- 

татите от своето изследване „Индекс на местната система за почтеност – 

2015“. Изследването се стреми да представи сравнителна картина на анти- 

корупционния капацитет, ролята и значението на основни фактори в мест- 

ното обществено-политическо развитие по специално изготвена методика 

за мониторинг.  

Индексът на местната система за почтеност е тригодишна инициатива на 

асоциацията, като в работата по проекта участват 26 граждански орга-  

низации-партньори от цялата страна. Проучвани и оценявани са практики в 27-те общини – областни 

центрове в България. Изследвани са резултатите от дейността на: общински съвет, кмет, общинска 

администрация, политически партии съдилища, полиция, бизнес, медии, гражданско общество. В резултат на 

прилагането на методологията за мониторинг е съставена комплексна оценка – Индекс на местната система 

за почтеност. Предвижда се чрез Индекса да се извършва ежегодна сравнителна оценка на антикорупционния 

капацитет, роля и значение на ключови институции и социални актьори на местно ниво.  

В началото на класацията за 2015 г.са: София и Бургас (с равни оценки); Стара Загора; Русе; Габрово и т.н. 

(Резултатите от Индекса на Местната система за почтеност са достъпни на адрес http://lisi.transparency.bg 

Целта на инициативата е не просто да оцени местните администрации и структури, а да създаде основа за 

обмен на добри практики и развитие на капацитет у всички участници в политическия процес, гражданското 

общество и бизнеса на местно ниво. 

Във форума за представяне на резултатите от Индекса за 2015 г. участваха и кметовете на Бургас и Добрич, 

зам. кмет на Столична община, представители на общините Габрово, Пазарджик, Стара Загора, както и 

местни обществени посредници от редица общини, представители на НПО и медии.  

Интерес предизвикаха водещи практики за прозрачност и гражданско участие, споделени от общините. В 

София такива са: интернет базиран кол-център за сигнали на граждани; децентрализация управлението на 

дейности на общинско ниво – към районните администрации; инициатива „отворени данни“ – пълна 

информация за общинския бюджет и изпълнението му; приемни на общинските съветници в районите.  

В Бургас почти цялата информация на общината е достъпна чрез интернет страницата на общината. 

Установена е трайна практика за участие на всички заинтересовани страни в заседанията на комисиите на 

общинския съвет. Всички проекти на нормативни актове, предложения от граждани и бизнеса, решенията и 

протоколите от заседанията са достъпни на страницата на общината.  

Представителите на общините отговориха на редица въпроси и предложения на медиите и на гражданското 

общество.   

 

 

 

„Индекс на Местната система за почтеност – 2015“ 

 

 

http://bait-awards.bg/pages/Registration/
http://bait-awards.bg/
http://ipa.government.bg/bg/elektronen-byuletin
http://ipa.government.bg/bg/elektronen-byuletin
http://lisi.transparency.bg/
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В очакване на Коледните и Новогодишни празници, Агенция ПИК събра в шеговита класация отличителните неща, 

които показват, че Коледа е близо. Например:   

- Рекламите 

- Сериите на „Сам вкъщи“ по всички телевизии по няколко пъти – и тази година 

- Коледни песни по радиото – едни и същи всяка година 

- Някакви хора се сещат за църква, след като не са ходили от Великден 

- Някакви хора се сещат за благотворителност, след като не са се сещали от  

миналата Коледа 

- Коледни промоции на всичко и „лудо“ пазаруване 

- Родителите фалират и/или теглят бързат кредити с коледни завишени лихви 

- Самолетните билети от чужбина за България покачват 3 до 4 пъти цената си 

- Продажбите на пиротехника стигат нови рекорди 

- Ракията вече може да се пие и топла 

- Всички кулинарни предавания готвят едно и също 

Ние казваме, че духът Коледа се създава с различните инициативи в общините, които всяка година стават 

все повече и по-интересни. 

Новогодишен купон на централния площад е обещала община Пловдив на своите граждани. Грандиозна 

заря от три места, ще възвести началото на 2016-а. 

Една инициатива на община Благоевград, която се превърна в традиция 

и се радва на голям успех – „Часът на приказния разказвач”, се провежда 

пред камината във фоайето на сградата на общината. С чаша мляко и 

бисквити малките жители на общината слушат любими детски приказки. 

В ролята на разказвачи всеки ден влизат известни и обичани актьори и 

личности от Благоевград. 

Столична община инициира празничната надпревара „Да украсим София за Коледа“. Всеки може да из- 

праща свои снимки с коледна украса на сграда, прозорец, балкон, дворно или междублоково пространство, 

които ще бъдат публикувани във фейсбук. Тези с най-много харесвания ще получат награди от общината. 

Ледена пързалка с големина 400 квадратни метра ще бъде една от атракциите в Казанлък. Технически 

персонал ще обучава начинаещите, ще бъде обучен и екип от общината, който също ще оказва помощ. 

Община Димитровград организира конкурс „Коледната трапеза“ за автентични месни ястия, обредни хля- 

бове и пити, част от които ще бъдат предоставени за хора в нужда чрез гражданската инициатива „Щедър 

хладилник“. Ще бъде приготвен и юнашки кебап в най-големия тиган в България. На градския площад ще 

гори голям Коледен бъдник, а местните самодейци ще пресъздадат уникални ритуали от тракийския край.  

Община Ардино организира изложба-конкурс „Зимни фантазии” с поздравителни картички, сурвачки и 

новогодишни аранжировки. 

Коледните и новогодишни празници в Дряново започват със специални 

програми за малчуганите от детските градини и учениците от първи до 

четвърти клас „Съкровищата на Дядо Коледа”. Целта на проявите е да се 

запознаят децата с характерната обредност на празника и да покажат колко 

много са научили в училище. Децата изработват коледни венци от елхови 

клонки, шипки, глог, шишарки, прежда, панделки, играчки. Всички венци 

ще бъдат представени на изложба-базар. 

Община Белене и „Екоколект“ АД организират конкурс за ученици от 7 до 15 години за изработване на 

коледна картичка от екоматериали 

Празничната украса тази година в Плевен е под мотото на древна 

китайска мъдрост – по-добре е да запалиш светлина, вместо да ругаеш 

мрака. Нов елемент в нощната украса е голям светещ факел на върха на 

висока метална конструкция. Кметът на общината запали светлините на 

коледна елха и пред събралите се хиляди граждани той се свърза по 

телефона с Дядо Коледа и поръча подаръци за всички деца. 

Кметица на село Строево, община Марица, е обещала обща трапеза 

край голям огън в центъра на селото на 26 декември. Тя ще осигури ме- 

зета, домашни вино и ракия. Бабите са дали дума, че тутманиците и 

баниците ще са от тях. 

В очакване на Коледа 

 

 

  

 
Традиционното ателие „Вълшебни 

сурвачки“ в Силистра 
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Резултатите от вътрешния конкурс за лого и слоган на тема  

устойчиво развитие „Нека вашият глас бъде чут” 
  

В рамките на дейностите по проект LADDER, посветен на Годината на развитието – 2015, НСОРБ проведе 

конкурс за лого и слоган под надслов „Нека вашият глас бъде чут”. 

В срока за събиране на предложенията се получиха 5 красиви рисунки с текстове и послания от младите 

таланти от 31 СУЧЕМ „Иван Вазов” в София – Лия Христова, Гергана Драганова, Калоян Щефан и Велизара 

Петрова. 

Рисунките и текстовете към тях отразяват представите на младите хора за един по-хармоничен свят, в който 

социалното, икономическото и природното успешно ще се съчетават и младите хора ще бъдат още по-

свободни да следват мечтите си. Предложенията ще се състезават в голям международен конкурс заедно с 

още над 20 държави-участници в проекта LADDER, а резултатите ще бъдат огласени преди края на годината.  

 

НСОРБ благодари на директорката на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов” – Надежда Николчева,  

и на учителката Мариана Кръстева за съдействието и активността при провеждането на конкурса. 

 

Да пожелаем успех на младите ни таланти! 
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Правителството прие три постановления, с които по 

бюджетите на общини се разпределят общо 10.7 млн. 

лв. за дейности в областта на средното образование. С 

5.6 млн. лв. ще бъдат финансирани реализирани от 

общинските училища проекти по националните прог- 

рами „Модернизиране на системата на професионал- 

ното образование“ и „Информационни и комуникаци- 

онни технологии в училище“, ще бъдат изплатени обез 

щетения по програмата „Оптимизация на училищната 

мрежа“, както и реално взети часове от учители и 

възпитатели, заместващи свои колеги в периода 1 

септември – 31 октомври 2015 г., по програмата „На 

училище без отсъствия“. 

4 млн. лв. от допълнително общините получават за 

покриване на разходите за превоз на ученици до 16-

годишна възраст и деца от населени места без учили- 

ще или детска градина до най-близкото учебно 

заведение. 

Останалите 1 млн. лв. са предназначени за допълни- 

телно финансиране на целодневната организация на 

учебния процес на шестокласниците и за защитени 

училища. 

Правителството одобри и допълнителни разходи в 

общ размер 17 хил. лв. за изплащане на стипендии и 

еднократно финансово подпомагане на ученици по 

Програмата за закрила на деца с изявени дарби от 

държавни и общински училища. 

*** 

Министерският съвет отпусна 3 млн. лв. за 

приключване на регионалния център за управление на 

отпадъците в Кърджали. Сумата е за осигуряване на 

финансиране за приключването на договори по 

проект, съфинансиран от Кохезионния фонд и 

управляван от МОСВ и община Кърджали. Средствата 

са предвидени в централния бюджет. 

Приемането на постановлението ще окаже съдействие 

за постигане на основната цел – подобряване на 

екологична инфраструктура чрез въвеждане в 

експлоатация на единствената клетка за депониране на 

отпадъци в района на община Кърджали и други седем 

общини, както и отстраняване на дефектите на 

рекултивираното старо сметище на Кърджали. 

*** 

В изпълнение на приетата актуализация на държавния 

бюджет за 2015 г., Министерският съвет одобри до- 

пълнителни разходи и трансфери, разпределени по 

бюджетите на общините Велико Търново, Ново село, 

Кюстендил, Велинград, Нова Загора, Сливен, Ихтиман 

Стара Загора, Смолян и Хасково – общо 10,8 млн. лв. 

за изграждане на инфраструктура със социално пред- 

наззначение, водопроводна и пътна мрежа на 

територията на съответните общини. 

*** 

Дирекция „Добро управление” към Администрацията 

на Министерския съвет е определена за Управляващ 

орган на ОП „Добро управление 2014 – 2020“. Дирек- 

ция „Национален фонд“ към Министерство на фи- 

нансите ще бъде Сертифициращ орган по програмата. 

От последното заседание на Министерския 

съвет: 

  

Екипът на Българското училище за политика 

„Димитър Паница“ представя онлайн инстру- 

мент за гражданските права – Гражданомер. 

На адрес http://grajdanomer.bg/ всеки може да 

провери доколко знае правомощията на прези- 

дент, министър-председател и народни предста- 

вители, да разбере познава ли механизмите на 

съдебната власт, формите на гражданско учас- 

тие в изработването на публичните политики, 

правата и задълженията си като избирател и т.н. 

Ако общината иска да постави банер на ини- 

циативата, може да се свърже на ел. поща 

jpavlova@schoolofpolitics.org или на тел. 

0894205966 

 

 
 f 
 g+ 

 

С подкрепата на общината в Ямбол се про- 

веждат Национален конкурс „Диана глас” и 

регионален танцов фестивал „Ехо над Тунджа”. 

Организатор на събитията е НЧ „Диана-1944”.  

В 11-тото издание на певческия конкурс ще се 

изявят изпълнители в три възрастови групи в 

категориите-поп, рок, джаз и народно пеене. 

По време на танцовия фестивал зрителите ще 

имат възможността да се насладят на модерни, 

спортни (формейшън), хип хоп танци, брейк, 

бели денс и мажоретни танци. 

Вековен дъб в Силистра побе- 

ди в шестия национален кон- 

курс „Дърво с корен”, органи- 

зиран от фондация „Еко 

Общност”.  

Церемонията по награждаването ще е на 15 

декември в Полския институт в София.  

Стогодишнината на дъба бе отбелязана през 

2010 г. През 2012 г. дървото придоби статут на 

защитен обект по смисъла на Закона за биоло- 

гичното разнообразие.  

Обиколката на ствола при 1,2 метра от земята е 

4,6 метра, височината е 14 м, а диаметърът на 

короната е 24 метра. Дървото е в добро състо- 

яние и има здрави.  

Засадено е през 1910 г. от австрийски ланд- 

шафтни инженери и е единствено по рода си в 

Дунавската градина на Силистра. Самата тя е 

основана през 1870 г. и е обявена за най-стария 

обществен парк в България. 

Фестивал и конкурс в Ямбол 

 

Новото Дърво на годината 

http://grajdanomer.bg/
mailto:jpavlova@schoolofpolitics.org
https://www.facebook.com/grajdanomer/?fref=ts
https://plus.google.com/
http://grajdanomer.bg/
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Новини от общините 
 

 
Русе ще бъде сравняван с 40 европейски 

града  

Телеграфно 

 По случай Международния ден на доброволеца 

– 5 декември, община Ловеч е отличила добро- 

волеца на годината от младежките организации.  

 Община Добрич ще отвори приют за бездом- 

ни, който ще бъде с капацитет 10 легла и ще 

функционира през студените месеци.. 

 Изложба на деца с увреждания с послание 

„Шедьовърът отвъд диагнозата“ може да се види 

до края на месец декември в градската библи- 

отека в Асеновград. 

 Кметът на Велико Търново Даниел Панов връ- 

чи Общинската академична награда на абсолвент 

по психология от Великотърновския университет 

„Св. Св. Кирил и Методий“ и премия в размер на 

5 хил. евро.  

 По идея на общината, в Бургас създават първи 

по рода си у нас консорциум „Бургаски обедине- 

ни болници“, който ще позволи пациентите да 

получават комплексно лечение и да използват 

апаратурата на всички болници в града без да 

търсят различни клинични пътеки. 

 С декларация до премиера, парламентарната 

комисия по регионална политика, благоустрой- 

ство и местно самоуправление Общинският съвет 

в Генерал Тошево подкрепя искането на жите- 

лите си републиканскиятт път Добрич – Победа – 

Методиево – Преселенци – Сърнено да бъде 

вклю чен в програмата за рехабилитация на АПИ 

за 2016 г. 

 Троян: изложба с носии, тъкани и бродерии „От 

раклата на баба“ бе открита в Националното 

изложение на художествените занаяти и изкуст- 

вата в с. Орешак. 

 Община Шумен да осигури 100 хил. лв. от бюд- 

жета си за 2016 г. за специализирана медицинска 

апаратура, реши комисията по здравеопазване 

към общинския съвет. 

 

 Община Варна ще превърне 30 дка междубло- 

кови пространства в парк, инвестирайки 2 млн. 

лв. от общинския бюджет. 

 

 В Ямбол започна широко обсъждане на проек- 

тобюджет 2016, в рамките на което гражданите, 

бизнесът и НПО секторът могат да дават предло- 

жения в специалната урна в Центъра за админис- 

тративно обслужване, в изнесените пунктове в 

целия град или на сайта на общината. 

 

  

Русе е сред шесте града, които Европейската комисия 

ще наблюдава и съпоставя с над 40 общини в Европа. 

Кметът Пламен Стоилов смята, че така общината мо- 

же да си свери часовника и да разбере къде се намира, 

какви са темповете и качеството на работа. 

Той участва в дискусия „Приоритетни реформи за Бъл 

гария и перспективи за растеж“ на Представителство- 

то на Европейската комисия в България и Постоянно- 

то представителство на Световната банка за България, 

чиито ръководители дават на Русе добри перспективи 

за развитие. 

С осигурените 100 млн. лв. по европрограми до 2020 

г. ще се благоустроят крайбрежната зона, улици и 

тротоари, ще се ремонтират училища и детски гради- 

ни. Вече са разработени 30 инвестиционни обекта , ще 

се изгради и единствен по рода си „Музей на река 

Дунав“. 

Общината получи наградата на фондация „Про 

Спорт“ в партньорство със Спешъл Олимпикс 

България за 2015 година в категория „Община“. 

Призът се връчва за развитие на доброволчест- 

вото, в подкрепа на спорта за хората с увреж- 

дания. Наградите бяха връчени в Музей на спор- 

та на националния стадион „Васил Левски“. 

По повод Международния ден на хората с увреж- 

дания в Благоевград бе организиран спортен праз- 

ник под надслов „Ние можем да спортуваме“ съв- 

местно с Комплекса за социални услуги за въз- 

растни хора с увреждания.  

„Искам да кажа благодаря на работещите в 

Комплекса, защото ежедневно полагат усилия и 

отдават енергия да работят с тези прекрасни хора. 

Заслужавате респект, за това че не се отказвате и 

благодарение на Вас тази година много 

Община Благоевград с награда за подкрепа 

на спорта за хората с увреждания 

Обновено читалище в Белоградчик 

С водосвет и концерт в Белоградчик се откри обно- 

вената сграда на местното читалище „Развитие“ по 

проект на общината по Програмата за развитие на 

селските райони. Общата стойност на проекта е 2,2 

млн. лева, като с тези средства е ремонтирано и 

училището в село Дъбравка, преустроено в Център за 

настаняване от семеен тип за възрастни хора.  

Ремонтирани са театралната зала, гримьорните, обно- 

вени са библиотеката, читалнята и интернет-залата. 

Бившето кино е превърнато в малка театрална зала с 

две зали за репетиции и езиков кабинет. Изградени са 

рампи за хора с увреждания. 

Читалището е създадено през 1893 година. 

На Никулден, празника на община Бургас, кметът 

Димитър Николов покани всички 6 594 бургазлии, които 

носят името на свети Николай Чудотворец, за обща 

снимка. Отзовалите се именници получиха своите сним- 

ки като  подарък от общината. 
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Български държавни служители имат възможност да кандидатстват за обучения във Франция през 2016 г.,  

организирани от Националното висше училище по администрация (École Nationale d’Administration ENA), 

Националното училище за магистрати (École Nationale de la Magistrature ENM), или Националното училище 

по публични финанси (École Nationale des Finances publiques ENFIP). http://institutfrancais.bg/obuchenie-na-

frenski/za-raboteshti  и http://institutfrancais.bg/satrudnichestvo/obutchenia 

Обученията обхващат широк кръг от теми: дипломация и комуникация, местно самоуправление, данъчно 

облагане; борба срещу корупцията и защита на правата на човека. Курсовете са на френски и английски език. 

Курсовете са предназначени за държавни служители, които са предложени от администрацията, в която 

работят; имат най-малко 3-годишен опит; владеят достатъчно добре френски или английски език. 

Френското посолство в България предоставя на одобрените кандидати стипендия, покриваща всички разходи 

(такси за регистрация, настаняване, дневни и социално осигуряване), без транспортните разходи.  

Интересът към обученията на английски е голям  и стипендиите се отпускат на принципа „първи заявил“. 

Информация за стипендиите: http://institutfrancais.bg/campus-france-bulgaria/bgffonctionp/ 

За информация и кандидатстване: Marion SIMON, Institutional and technical cooperation department, French 

Institute in Bulgaria: mailto:minella.mujdzic@institutfrancais.bg, тел. (02) 9377911/22 

 Каталог на международните обучения по публична администрация (CISAP): 

http://institutfrancais.bg/media/74/88/3e1c3289f1cf57bf812f137d2222/catalogue_ena_cisap_2016.pdf 

Програмата CISAP 2016: http://institutfrancais.bg/media/36/24/1e49efe27e2a237ba19ad0ea86f8/calendriervang_ena_cisap_2016.pdf 

Формуляри за кандидатстване на френски и английски:  
http://institutfrancais.bg/media/fd/29/9d01e4f8694efb916daca12b7c18/dossier-de-candidature-cisap-2015-fr.pdf 

http://institutfrancais.bg/media/48/a8/94cf4339b8cb3a1782411b25f14c/dossier-de-candidature-cisap-2015-en.pdf 

Курсове за държавни служители във Франция  

ЗАПОЧНА АБОНАМЕНТНАТА КАМПАНИЯ ЗА 

ИНФОРМАЦИОННИЯ БЮЛЕТИН НА НСОРБ ЗА 2016 Г. 
Информационният бюлетин на НСОРБ е изданието на българските общини 

В него ще намирате актуална и полезна информация – за всички инициативи на 

Сдружението и работата на Постоянните комисии, за важните резултати от работни срещи и 

форуми, за добри общински практики, за международните събития на местните и 

регионални власти в Европа.  

Ако имате нужда от експертна консултация по актуални теми, изпреварваща информация по 

Оперативните програми, за да сте „в час“ с промените в нормативната уредба по отношение 

на местното самоуправление, осигурете Информационен бюлетин за общинската 

администрация! 

Абонамент: 12 месеца – 130 лв., 6 месеца – 65 лв. 

Сумата може да преведете по банковата сметка  

на НСОРБ в Общинска Банка: 

IBAN  BG86SOMB91301026310801 

BIC SOMBBGSF 

Община/кметство: 

......................................................................................................................................................................................... 

желае да получава ......................броя от Информационния бюлетин на НСОРБ  

Адрес за получаване на бюлетина: ............................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................... 

(населено място, пощенски код, улица, номер) 

 

тел. за контакт: .............................................е-mail за контакт:.................................................................................... 
(приложение – копие от платежно нареждане) 

За допълнителна информация: тел./факс: 02/943 44 

67(8), факс 943 44 31 – Симона Кирилова 

Изпращайте талона за абонамент по поща или 

факс. Адрес: 1111 София, ул. „Голаш” 23 

тел. 02 943 4467/ 02 943 4468, факс: 02 943 4431 

http://institutfrancais.bg/obuchenie-na-frenski/za-raboteshti
http://institutfrancais.bg/obuchenie-na-frenski/za-raboteshti
http://institutfrancais.bg/satrudnichestvo/obutchenia
http://institutfrancais.bg/campus-france-bulgaria/bgffonctionp/
mailto:minella.mujdzic@institutfrancais.bg
http://institutfrancais.bg/media/74/88/3e1c3289f1cf57bf812f137d2222/catalogue_ena_cisap_2016.pdf
http://institutfrancais.bg/media/36/24/1e49efe27e2a237ba19ad0ea86f8/calendriervang_ena_cisap_2016.pdf
http://institutfrancais.bg/media/fd/29/9d01e4f8694efb916daca12b7c18/dossier-de-candidature-cisap-2015-fr.pdf
http://institutfrancais.bg/media/48/a8/94cf4339b8cb3a1782411b25f14c/dossier-de-candidature-cisap-2015-en.pdf

