
Инж. Хасан Азис - 
най-добър социален 

партньор
Е в р о -

пейският 
синдика-
лен ко-
митет по 
образо-
вание но-
минира 
кмета на 
община Кърджали за “Най-
добър социален партньор” 
на Синдиката на български-
те учители. Наградата бе 
връчена на церемония в парк 
хотел “Москва” в столицата 
от генералния секретар на 
ETUCE Мартин Ромер. 

Награда получиха още 
кметовете на София, Варна, 
Велико Търново, Ловеч.

Дора Янкова – със 
зрителска награда 

“Достоен градоначалник”
Кметът на 
о б щ и н а 
Смолян 
Дора Ян-
кова по-
лучи зри-
телската 
награда 
на Канал 

3 “Достоен градоначалник 
за 2008 г.”. Номинацията 
е направена въз основа на 
работата на кметовете от 
Националното сдружение на 
общините, от представянето 
им в предаването “В кабине-
та на кмета” на телевизията и 
след вота на зрителите. 

Започна обучението на общински служители
 •Целта на проекта е над  180 представители на общини да 
се запознаят с актуални теми от местното самоуправление

В Златоград на 11 и 12 
декември 2008 г. в заседател-
ната зала на Общински съвет 
се проведе обучение на тема 
“Успешно местно самоупра-
вление”. Семинарът се реали-
зира по проект “Добро  упра-
вление в родопския регион на 
България”. Той се изпълнява 
от Асоциацията на родоп-
ските общини с финансовата 
подкрепа на Американската 
агенция за международно 
развитие и Балкански тръст 
за демокрация. В обучението 
се включиха представители на 
общинските администрации 
и общински съвети от осем 
общини-членове на Асоци-
ацията на родопски общини 
(АРО). 

Основните теми, включе-
ни в обучението, бяха: основи 
на местното самоуправление; 
икономически ефективни 
модели за управление на 
общинските   ресурси; въз-
можности за междуобщинско 
сътрудничество; лобиране 
и сдружаване; оптимизация 
на работата на общинската 
администрация и общин-
ския съвет; взаимодействие 
с гражданските структури и 
диалог с гражданите; механи-
зми за привличане и включва-
не на гражданското участие, 
партньорства. Лектор по 
темите бе юристката Златина 
Карова – ръководител екип 
в Центъра за трансфер на 

технологии към Софийския 
университет “Св. Климент 
Охридски”.

Темите ще се представят и 
в община Батак, така ще бъ-
дат обучени общо 60 предста-
вители на общинските съвети 
и общинските администрации 

от всичките 21 общини- наши 
членове, каза Златка Николо-
ва – изпълнителен директор 
на АРО и координатор на 
проекта.

Символични домакини 
на обученията са общините 
Златоград, Лъки и Батак.

Интервю

Най-същественото в 
екипната работа е доверието
• Експертът Златина Карова споделя какви са 
основните теми в обученията по общини и как 
да се открие пътят към успешното управление

- Започна обучение по об-
щини на тема “Успешно мест-
но самоуправление”. Има ли 
модел за такова управление 
или всяка община сама търси 
и избира пътя към успеха?

- Обученията, които про-
вежда АРО, са част от проект, 
насочен към създаване на 
устойчив модел за добро упра-

вление на местно ниво и затова 
първият цикъл е наречен „Ус-
пешно местно самоуправле-
ние”. Успешният модел на са-
моуправление е процес, който 
родопските общини прилагат и 
познават вече доста години, но 
като всеки процес успешното 
местно самоуправление също 
се развива.           На 2-а стр.
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Новини
Три общини с 
финансиране по 
проект за отпадъците
Одобрен е проектът за тех-
ническа помощ за под-
готовка и инвестиционно 
проектиране на разширени-
ето на регионалното депо в 
Мадан и за изграждането на 
площадки за предварително 
третиране на отпадъците в 
общините Златоград, Не-
делино и Мадан. Безвъз-
мездната помощ за трите 
общини по проекта е 739 
000 лева. Водещ проекта е 
община Мадан, Златоград и 
Неделино са партньори.

Откриха дневен 
център за деца с 
увреждания
В Ракитово бе открит Дне-
вен център за деца с увреж-
дания. Базата бе ремонти-
рана по проект “Красива 
България”. В центъра ще 
бъдат настанени шестдесет 
и пет деца.

Ще ремонтират с 
280 000 лева закрит 
плувен басейн
С проект по “Красива Бъл-
гария” община Велинград 
ще ремонтира закрит плу-
вен басейн. На обекта ще 
се работи с финансовата 
помощ на общината и Ми-
нистерството на труда и 
социалната политика. Стро-
ително-ремонтните рабо-
ти ще са за 280 000 лева. 
Предвижда се подмяна на 
дограма, ремонт на по-
криви, фасади, облицовки, 
мазилки, топлоизолация.

Кирково – с награда 
за община-реформатор
Община Кирково получи от 
НСОРБ в Република Бълга-
рия наградата за община-
реформатор в областта на 
децентрализацията в мест-
ната власт. За тази награда 
всяка година се състезават 
264 общини от страната..

Най-същественото в екипната работа е доверието
От 1-а стр.
Не съществува еднозначен 

отговор как то може да се по-
стигне, но във всеки  предста-
вен общински казус и споделен 
пример търсим най-доброто 
решение, за да го включим 
като практика на успешното 
управление.

Темите в този първи модул 
са подбрани така, че да въве-
дат участниците в принципите 
и теоретичните постановки, 
които са базата са провеждане 
на законосъобразна и ефектив-
на местна политика. Темите 
са подредени съобразно оч-
акванията на новоизбраните 
и сформирани екипи в общи-
ните -общински съветници 
и общинска администрация 
- и целят да ги запознаят и 
представят пред тях отделни 
решения за успешно управле-
ние на база досегашен опит и 
практики в български общи-
ни.  Отчитаме, че всяка една 
община е специфична, хората, 
работещи в нея, са уникални, 
а казусите, които се поставят, 
са различни и затова търсим 
индивидуален подход по вре-
ме на дискусиите и налагаме 
методиката на груповото спо-
деляне и дискутиране, учене 
един от друг и разискване под 
формата на учебни примери. 
И ние- лекторите, като екип 
от експерти,  все още търсим 
онзи унифициран „ключ” за 
успешното местно самоупра-
вление, който да прилагаме 
навсякъде, но както вече из-
тъкнах, няма общоприложимо 
решение. Има, обаче, успешен 
подход!

- Обикновено след избори 
кметът сформира свой екип. 
Какви са характеристиките на 
добре функциониращия екип? 
Възможен е и провал в опита 
за съставянето на добре дейст-
ваща администрация. Какво 
може да се направи тогава?

-  Характеристиките  на до-
бре функциониращия екип, кои-
то представяме и дискутираме 

по време на обученията, са:
1 Доверие и увереност;
1 Ясни цели;
1Ясно разграничени функции, 
отговорности и процедури;
1 Добра комуникация;
1 Лично развитие;
1 Иновации;
1 Добра външна комуника-
ция;
1 Отбелязване на успехите.

Най-често се споделят 
добри общински практи-
ки, но като цяло се оформя 
мнението,че най-същественото 
в екипната работа е доверието 
и ролята на ръководството.

Управлението е комплекс 
от функции, които всяка група 
от хора трябва да изпълнява, 
за да бъде постигната поста-
вената цел. Управлението 
означава преди всичко отго-
ворност и отчитане.

 За успешното изпълнение 
на каквато и да е било задача 
са необходими хора с различни 
умения и опит. Работата значи-
телно може да се улесни, ако 
се въвлекат и партньори извън 
екипа – други организации, 
НПО, бизнесът. Отговорност-
та за успеха на една организа-
ция, включително и община, се 
носи от неговия ръководител, 
чието задължение е съставя-
нето на планове за действие, 
разпределянето и възлагането 
на задачите, проверката дали 
работата се извършва в плани-
раните срокове.

Екипът/работната група  
трябва да бъде убеден още 
преди започването на из-

пълнението на дейностите, 
че общата цел има важно 
значение за организацията. 
Дори членовете на екипа 
извън организацията трябва 
да се почувстват част от 
мисията, която тя изпълнява. 
При започването на всяка 
една задача трябва отново да 
се обсъди планът за действие 
и позициите на всеки един от 
членовете на екипа.

Още в началото трябва да 
се сформира работещ екип, в 
който всеки член да има ясно 
определена роля и задачи. 
Обичайна е практиката по-
вечето от участниците да са 
членове на организацията, 
подпомогнати от външни 
експерти и консултанти. 

По време на обученията 
винаги изтъкваме колко ва-
жно е успешното управление 
на екипа, какво значение има 
добре работещият  екип  и от 
какво значение за общината 
са микроклиматът и вътреш-
новедомствените връзки и 
комуникации. В тази връзка, 
все още съществуват теми, 
за които участниците трудно 
се отпускат да говорят и това 
означава, че обученията са 
полезни и играят ролята на 
„team building”.

-  Говорим за прозрачно и 
отговорно управление. За да 
се постигне това, нужно е да 
се изгради и партньорство с 
медиите, неправителствените 
организации и различни об-
ществени групи. Кое е най-ва-
жното, за се стигне до успешна 
комуникация?

-  Журналистите и ме-
диите, за които работят, са 
различни. Някои журналисти 
имат широки познания, а дру-
ги – не; някои са положител-
но настроени, а други са с 
отрицателно отношение към 
общината. Общото между тях 
обаче е, че всеки търси мате-
риал за интересна статия или 
предаване. 

На 3-а стр.
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ЗА
ÏРОТИВ

От 2-а стр.
Съветваме участниците, че 

ако искат добри отзиви за тях-
ната работа в медиите, трябва 
да съдействат на журналистите 
да събират своите материали.
Една от ключовите роли на ме-
диите е да бъдат наблюдател и 
коректив на властта в полза на 
обществения интерес. Затова 
работещите в и за общините 
трябва да познават техните цели 
и да работят за включването 
на исканата  информация по 
начина, по който те желаят да 
бъдат отразени. 

По време на обученията 
представяме основни правила 
в общуването с медиите, част 
от които са:

• да познавате фактите и 
да им представяте данните за 
предпочитане писмено;

• да бъдете инициативни 
в подхода си към медиите. 
Срещайте се редовно с жур-
налисти и редактори. Давайте 
им най-новата информация за 
своите дейности и постижения 

и обсъждайте с тях проблемите. 
Търсете възможности да се 
появявате на страниците на 
вестниците и в радио- и теле-
визионните предавания.

Необходимо е да откриете 
онзи аргумент, който би бил най-
убедителен за максимален брой 
хора. Най-точното послание е 
онова, което е в състояние ясно 
и точно да определи проблема, 
позицията на общината по него 
и начина, който вие предлагате, 
за да бъде решен той. Важно е 
да помните, че многото детай-
ли ще отвлекат вниманието от 
основното. Но посланието не е 
и лозунг – то трябва да съдържа 
повече информация, да осведо-
мява хората по проблемите, по 
които работите и да ги убеждава, 
че трябва да ви дадат своята 
поддръжка. Веднъж създадено, 
основното послание може и 
трябва да се преформулира за 
различните аудитории, с които 
общувате. 

-  Какво най-вече питат 
участниците в семинарите?

- Участниците се интересу-
ват най-вече от конкретни про-
блеми и казуси, които срещат в 
ежедневната си работа. За тях 
най-интересно е когато дискути-
рат практики и примери, които 
са актуални в момента и когато 
по време на работа по групи се 
провеждат дискусии по отделни 
въпроси и конкретни докумен-
ти. Представители на отделните 
общини питат своите колеги 
за общи практики, за актуални 
нормативни актове и тяхното 
приложение в общините. В мо-
мента са актуални стратегиите 
за управление на общинската 
собственост, новият Закон за 
обществените поръчки, практи-
ките по разработване на местни 
наредби, касаещи околната сре-
да, управлението на отпадъците 
и разбира се - подготовката 
и управлението на проекти, 
финансирани от европейските 
структурни фондове чрез опе-
ративните програми.

Интервюто взе
Величка Иванова

Най-същественото в екипната работа е доверието

Създадоха 
обществен съвет за 
сътрудничество
Обществен съвет за сътруд-
ничество по етнически и 
демографски въпроси  бе 
създаден в Асеновград. 
За председател на новата 
структура бе избран кметът 
на общината Христо Грудев. 
В състава на съвета са вклю-
чени общински съветници, 
представители на общинска-
та администрация и различ-
ни институции. Общинският 
съвет прие и правилник за 
работата на съвета.

Приеха стратегия 
за управление на 
общинската собственост
Общинските съветници от 
Кърджали приеха стратегия 
за управление на общинска-
та собственост за перода 
2008-2011 г. Стратегията 
стана достояние на общест-
веността чрез публикации в 
местните издания и в сайта 
на общината.

Общински съветници с 
глоби за отсъствия от 
заседания
За една година осем общински 
съветници от Чепеларе са гло-
бени за отсъствия от заседа-
ния. Според статистиката на 
администрацията 27  общин-
ски съветници са отсъствали 
от 47 заседания на комисии. 
Според правилника за работа 
на съвета за неприсъствие на 
сесия глобата е 50 лева, а от 
комисия – 25 лева. 

Гласуваха за паралелки 
с по-малко деца
Общинският съвет в Доспат 
прие в 3 училища от община-
та учебният процес да става 
в паралелки с по-малко от 
10 деца. Допълнителните 
средства ще са от общин-
ския бюджет.

Потърсихме мнението на 
участници в семинара. Към 
някои от тях зададохме след-
ните въпроси: 

1.Смятате ли, че темата 
на семинара е подходяща? 
Защо?

2.За първи път ли се 
включвате в семинар, орга-
низиран от Асоциацията на 
родопските общини?

3. Имате ли препоръки 
към организацията на семи-
нара и програмата за дните?

Ердинч Хаéрула – кмет 
на îбщина Мîмчилãрад:

• Темата на семинара 
е подходяща, защото касае 
местните власти и местното 
самоуправление, а така също 
и всички промени, които се 
правят в нормативните актове, 
свързани с местните власти, 
за да се подобри управлението 
и административният капаци-
тет на местните власти.

• Не се включвам за пър-
ви път в работата на семинар, 
организиран от Асоциацията 
на родопските общини.

• Смятам, че такъв тип 
семинари са особено полезни, 
от тях има какво да се научи, 
следователно – трябва асоци-
ацията да продължи с такива 
обучения по места.

Шукран Идриз – кмет на 
îбщина Киркîвî:

• Темата на семинара  е 
актуална в контекста на проме-
ните в нормативната уредба и 
подготовката на подзаконовите 
актове на общините. Между-
общинското сътрудничество 
ще има голямо значение при 
реализирането на проекти по 
европейските програми.

• Не, това не е първият се-
минар, организиран от Асоци-
ацията на родопските общини, 
който посещавам.

• Единствената ми препо-
ръка е семинарите да продъл-
жат и по-нататък.

Хаéри Садъкîв – предсе-
дател на Общинския съвет 
в Мадан:

• Да, темата на семинара е 
подходяща. А хубавото е това, 

че на такива семинари може 
да се прави обмяна на опит 
между колеги, да се чуят до-
бри практики…

•Присъствал съм и на 
други семинари, организира-
ни от асоциацията.

•Нямам препоръки.

Пламен Чинãарîв – 
председател на îбщинския 
съвет в Златîãрад:

• Успешното местно са-
моуправление е актуална тема 
поради възможността за бърза 
реакция на потребностите на 
гражданите и очакванията 
им за подобряване начина 
им на живот. Актуални са и 
въпросите, свързани с пуб-
лично-частното партньорство, 
взаимодействията общински 
съвет-общинска администра-
ция, а също така и междуоб-
щинското сътрудничество.

• И преди съм участвал в 
семинари на АРО.

• Добре ще е да има по-
вече съвместни обучения с 
участието на общините.

Нашата анкета
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Констатирани грешки:
1) При разработване на 

бюджета по проект в частта за 
командировъчни разходи на 
гърци в България са заложени 
нормативите на Европейския 
съюз и по-специално на бел-
гийското законодателство;

2) Некоректно оформяне 
на заповедите за команди-
ровка; 

3) Размер на отчетените 
разходи. 

1. ПРИЛОЖИМО  ЗАКО-
НОДАТЕЛСТВО

При разработване на про-
екта и в процеса на неговото 
изпълнение първото нещо, на 
което следва да се обърне спе-
циално внимание, е правната 
рамка, т.е. по реда на кое зако-
нодателство ще се изпълнява 
проектът.

Правната рамка се регла-
ментира изрично в Общите 
условия на всеки Договор за 
безвъзмездна помощ.

По няколко бюджетни 
линии за финансиране по Про-
грама PHARE, по които съм 
проверявала изпълнението на 
проекти, общите условия са 
еднотипни.

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗ-
МЕЗДНА ПОМОЩ

ОБЩИ УСЛОВИЯ
13.1. This Contract shall 

В течение на някîлкî ãî-
дини îсъществявам îдитîр-
ски анãажименти îтнîснî 
прîверка дîпустимîстта 
на разхîдите пî Дîãîвîри 
за безвъзмездна пîмîщ пî 
прîекти, съфинансирани пî 
прîãрама PHARE на ЕС.

В пîредица îт мате-
риали ще направя îпит да 
представя честî дîпускани 
ãрешки îт страна на бене-
фициентите пî прîектите, 
съфинансирани пî прîãрама ФАР, кîитî са кîнстатира-
ни в прîцеса на мîята практика пî такива îдитîрски 
анãажименти.

Експертът съветва

Отчитане на разходите за командировки на чужденци 
в България по проекти на Програма PHARE

be governed by the low of the 
Contracting Authority OR, 
where  the Contracting Authority 
is the European Commission, by 
Belgian law.

13.1. По отношение на на-
стоящия договор се прилага 
законодателството на държа-
вата на Възложителя, А когато 
Възложителят е Европейската 
комисия, белгийското законо-
дателство.

В чл. 13.1. на Общите ус-
ловия изрично е регламен-
тирана правната рамка, по 
която трябва да се изпълнява 
подписаният Договор за без-
възмездна помощ със сред-
ства на Европейския съюз. 
Записано е законодателството 
на Възложителя по Договора 
за безвъзмездна помощ.

Бенефициентите (общини, 
училища, болници, ЮЛНЦ) 
не подписват  договорите за 
безвъзмездна помощ директ-
но с Европейската комисия, 
а с българско министерство, 
което е разпоредител с тези 
средства. По тази причина не 
може да се ползват разпоред-
бите на белгийското законо-
дателство.

Възложител по догово-
ра за безвъзмездна помощ е 
страната, която е подписала 
договора, в случая  Министер-

ство на регионалното развитие 
на България или Министер-
ство на труда и социалната 
политика. Тъй като това са 
български институции, трябва 
да се прилага българското за-
конодателство при изпълнение 
на договора. 

Нормативната уредба 
за отчитане командировки-
те на гръцките партньори 
в България е НАРЕДБА ЗА 
СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИ-
РОВКИ И СПЕЦИАЛИЗА-
ЦИИ В ЧУЖБИНА (посл. изм. 
ДВ. бр.64 от 18 юли 2008 г.).

Съгласно НАРЕДБА за 
служебните командировки 
и специализации в чужбина 
Преходни и заключителни 
разпоредби § 2, ал. 2 „При 
договаряне с чуждестран-
ния партньор на команди-
ровъчните разходи, начина 
за командироване и другите 
условия на командировката 
се прилага принципът на ре-
ципрочност”.

Следователно  при коман-
дироване на гръцки участници 
на територията на РБълга-
рия се ползват размерите за 
дневни и квартирни разходи, 
валидни за командироване 
на български граждани в 
Гърция. 

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ.
Тъй като командировките 

на гръцките партньори са за-
ложени в бюджета по проекта, 
следва кметът на общината, 
ЮЛНЦ и т.н. – бенефициент 
по Договора за безвъзмездна 
помощ да издаде заповед за 
командировка на гърци в Бъл-
гария. В заповедта се вписва:

• наименованието на бе-
нефициента, който ги коман-
дирова, 

• имената на командиро-
ваното лице, месторабота и 
длъжност; 

• началната дата и продъл-
жителност на командировката 

в календарни дни; включител-
но дните за пътуване, почивни-
те и празничните дни; 

• място, в което се коман-
дирова лицето;

• с какъв транспорт ще се 
извърши пътуването и марш-
рут; 

• размера на дневните и 
квартирните  разходи, които 
ще им се изплатят за сметка 
на проекта; 

• наименование на проек-
та,  за чиято сметка са разхо-
дите за командировка;

• задача на командирова-
ното лице;

• име, длъжност и подпис 
на лицето, издаващо заповедта, 
и печат на  бенефициента.

3. ПЪТНИ РАЗХОДИ 
(перо 2.)

Когато в бюджета  е зало-
жен разход за пътуване Гърция 
– България – Гърция и гръц-
ката делегация ще пътува с 
личен или служебен автомобил 
на командирования водач, се 
изплаща равностойността на 
изразходваното гориво по раз-
ходни норми, определени от 
производителя на моторното 
превозно средство, съпътства-
щите такси за платени магис-
трали и паркинг, свързани с 
автомобила. 

За да се признае разход за 
гориво във финансовия отчет 
по проекта, следва да има 
фактура за заредено гориво, 
включително и на гръцка те-
ритория. Би следвало да има 
пътен лист с пробега, за да 
може да се определи разходът 
за гориво.

Максималният размер на 
разхода за гориво, който се 
признава по проектите,  зависи 
от три компонента: (1) пътен 
лист – за определяне количе-
ството на горивото в съответ-
ствие с пробега и разходната 
норма за съответния модел 
автомобил,        На 5-а стр. 

Росица Щърбова
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(2) фактура за зареденото 

гориво, издадена на името 
на бенефициента по проекта 
(община, ЮЛНЦ и др.). Ако 
количестото гориво по факту-
ра е по-малко от полагаемия 
размер, признатото количе-
ство гориво е до размера на 
количеството във фактурата. 
(3) единична цена без ДДС на 
горивото по фактура.

Ако пътуването ще се из-
върши от наета транспортна 
фирма, за избор на изпълни-
тел се провежда процедура 
– тръжна процедура, избор 
чрез три оферти или пряко 
договаряне, в зависимост от 
стойността на разхода. 

Данните в пътните листо-
ве следва да съответстват 
на данните във фактурите за 
транспорт. 

Допустимият разход не 
може  да превишава заложе-
ното в бюджета – пробег, 
единична стойност и обща 
стойност.

4. ДНЕВНИ И КВАРТИР-
НИ РАЗХОДИ (перо 1.3.)

  За покриване разходите 
на командированите лица в 
чужбина се изплащат дневни 
и квартирни пари в размери в 
евро съгласно приложение № 
2 на Наредбата за служебните 
командировки и специали-
зации в чужбина. Ако зало-
жените единични стойности 
по бюджет са по-малки от 
норматива по горепосочена-
та Наредба, тогава допусти-
мият разход е до размера на 
бюджета по проекта.   

4.1.ДНЕВНИ РАЗХОДИ
Дневните пари се отчитат 

съобразно фактическия прес-
той в страната и времето на 
пътуването. Тъй като няма 
задгранични паспорти при 
пътуване между България и 
Гърция и съответно няма от-
метки за влизане и излизане, 
за дни на престой се приемат 
данните от транспортния 
документ (пътен лист). 

С дневните пари се оси-
гуряват средства за храна, 
вътрешен градски транспорт 
и други разходи.

  В чл. 17, ал. 1 от Наредба 
за командировките в чужбина 
и специализациите ръководи-
телите на предприятия (юри-
дически лица с нестопанска 
цел и други юридически лица, 
създадени или регистрирани 
по особени закони,  търговци 
по смисъла на Търговския 
закон) могат да определят 
размери на дневните пари, 
различни от определените в 
приложение № 2, които не 
могат да превишават двойния 
им размер, т.е. максималният 
нормативен размер на днев-
ните разходи за командиро-
ване на гърци в България е 70 
евро/ден, но само за изрично 
изброените по-горе лица.  

  За бюджетни предприя-
тия по смисъла на § 1, т. 1 от 
допълнителната разпоредба 
на Закона за счетоводството 
- държавните и общинските 
органи, техните структурни 
единици и всички икономи-
чески обособени лица, при-
лагащи бюджети, бюджет-
ни сметки, извънбюджетни 
сметки и фондове по смисъла 
на Закона за устройството на 
държавния бюджет и Закона 
за общинските бюджети, 
не е нормативно допустим 
двойният  размер на  днев-
ните разходи. За общините 
максималният нормативен 
размер на дневните разходи 
за командироване на гърци в 
България е  35 евро/ден.

Оригинален екземпляр от 
заповедта за командировки 
се прилага към отчета за 
изразходваната валута по 
проекта, за чиято сметка са 
извършени разходите за ко-
мандировката.

  Изплащането на дневни-
те разходи може да стане на 
обща ведомост с пълни данни 
на командированите лица, в 
която се подписват поименно 

всички гръцки участници, ко-
ито са получили дневни пари. 
В този случай лицето, което 
изплаща сумите, следва да 
представи в счетоводството 
на бенефициента авансов 
отчет с приложения списък 
и разходен касов ордер за 
общата изплатена сума, за 
да отчете получения аванс 
от касата.

 Ако дневните пари се 
изплащат поименно на вся-
ко лице, тогава в счетовод-
ството се представят всички 
подписани разходни касови 
ордери.

 Допустимият разход за 
дневни разходи е: 1) докумен-
тално обоснован (документ с 
пълните данни и подпис на 
всяко лице, което е получило 
такива суми), 2) в рамките 
на норматива по Наредба за 
служебните командировки и 
специализации в чужбина и 
3) в рамките на бюджета (по 
брой, единична сума и обща 
стойност).

4 . 2 .  К В А Р Т И Р Н И 
ПАРИ

В квартирните пари се 
включват разходите за полз-
ване на легло, резервацията 
за него, ако е необходима, 
утринна закуска, отопление, 
осветление, баня, телеви-
зор, радио, телефон, такси 
и данъци. Разходите за меж-
дуградски и международни 
разговори, сервиз и възстано-
вените данъци  (данък върху 
добавената стойност) не 
се включват в квартирните 
пари. Всички други разходи 
са за сметка на дневните пари 
на командированите лица. 

Квартирните пари се от-
читат с документ, издаден 
от съответния хотел. Данък 
върху добавената стойност, 
включен в стойността на фак-
турата, не е допустим разход 
по проектите. Ако бенефи-
циентът е регистрирано лице 
по ЗДДС, платеният данък 
подлежи на възстановяване 

на бенефициента, за чиято 
сметка е командировката. 
Ако не е регистрирано по 
ЗДДС лице, платеният ДДС 
остава за негова сметка и не 
се включва като допустим 
разход в отчета на проекта.  

Ако фактическите квар-
тирни разходи са по-ниски 
от полагащите се по бюджет 
на проекта или по норматив, 
съгласно Наредба за слу-
жебните командировки и 
специализациите в чужбина 
(ако нормативът е по-малък 
от бюджета), разликата не се 
признава за допустим разход 
по проекта. Например: Вари-
ант 1) По бюджет разходът 
е 100 евро /нощувка, а факти-
ческият разход по фактура от 
хотел е 120 евро/нощувка без 
ДДС, допустимият  разход е 
100 евро/нощувка. Вариант 
2) Ако по бюджет е заложен 
разход 150 евро/нощувка, 
норматива по Наредба за ко-
мандировките в чужбина е 130 
евро/нощувка, а фактическият 
разход е 140 евро/нощувка  
без ДДС, за допустим разход 
по проекта се признават 130 
евро/нощувка.

Съгласно Приложение № 
1 във връзка с чл. 16, ал. 1 от 
Наредба за служебните коман-
дировки и специализациите в 
чужбина за квартирните пари  
не се прилага нормативът, 
а  се изплащат фактическите 
размери  за  областните и 
заместник-областните упра-
вители, председателите на об-
щинските съвети, кметовете 
на общини, ръководителите 
на ЮЛНЦ и други ведомства 
и  предприятия. В този случай 
за допустим разход се при-
знава фактическият разход за 
квартирни, но до бюджета на 
проекта.

Когато командированото 
лице разходва по-голяма сума 
от полагащите му се квартир-
ни пари, разликата остава за 
сметка на дневните му пари.

На 6-а стр. 

Отчитане на разходите за командировки на...
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Допустим разход за но-

щувки е: 1) документално 
обоснован (с фактура от 
хотел), 2) по данъчна основа, 
без включен ДДС, 3) в рамки-
те на норматива по Наредба 
за служебните командировки 
и специализации в чужбина и 
4) в рамките на бюджета (по 
брой, единична сума и обща 
стойност).

Курсовите разлики и 
разходите за комисиони, 
възникнали при обмяна на 
валута при наличието на раз-
ходооправдателен документ 

са за сметка на бенефициен-
та (община, ЮЛНЦ и т.н.), 
който ги е командировал. 
Не се отчитат като допустим 
разход по проекта.

Имаше един случай, при 
който разходи за дневни и 
квартирни по перо 1.3. са въз-
приети като възнаграждение 
на гърците и са оформени 
с граждански договори за 
отчитане на дадените суми, 
вместо да се оформят запове-
ди за командировка и отчита-
не на дневни и квартирни по 
нормативния ред. Мерната 
единица „Per diem” означава 

командировъчни дневни и 
нощувки. Смисълът на перо 
1.3. е командировки на гърци 
в България. Категорично не 
е разход да възнаграждение 
на гръцки участници по про-
екта. Гражданските договори 
с гърците  в конкретния слу-
чай са невалидни и разходът 
не може да се признае за 
допустим. Изплатените суми 
остават изцяло за сметка на 
бенефициента и не могат 
да се включват в отчета по 
проекта.

Регистриран одитор 
Росица ЩЪРБОВА 

Отчитане на разходите за командировки 

Мляко 
”Момчиловци” 
се прави в Китай

От началото на тази 
година китайска компа-
ния за млечни продукти е 
пуснала на пазара нов вид 
подсладено кисело мляко с 
името "Момчиловци". Това 
съобщиха от информаци-
онната дирекция на Ми-
нистерството на външните 
работи, цитирани от БТА.

Планира се засилена 
рекламна кампания на 
продукта в пресата и те-
левизията, като акцент ще 
бъде фактът, че България е 
страна на дълголетници и 
чиста природа, се отбеляз-
ва в съобщението. Новият 
продукт ще бъде продаван 
първоначално в източната 
част на Китай, а впослед-
ствие - и в цялата страна. 

На по-големите опа-
ковки на киселото мляко 
има текст: "В България, 
разположена в югоизточ-
на Европа, има планина, в 
която се намира мисте-
риозно и красиво село. Хо-
рата там живеят дълъг 
и щастлив живот. От 
поколения местните хора 
имат навика да пият 
всеки ден приготвено от 
тях самите кисело мля-
ко. Лактобактерията L 
99 в това мляко е клю-
чът към неговата магия. 
Като пионер на млечната 
индустрия на Китай, 
"Брайт" използва тази 
бактерия за приготвяне 
на истинско кисело мляко 
"Момчиловци", с което 
предлага здраве и качест-
вен живот на китайските 
семейства". 

Идеята се реализира с 
активното съдействие на 
Министерството на ико-
номиката и енергетиката и 
Министерството на външ-
ните работи на България. 

Факт МОСВ  подписа договори с 46 общини 
Министерството на околна-

та среда и водите ( МОСВ) вече 
подписа  договори с общините 
по Оперативната програма  
“Околна среда” за 555 млн. 
лева. В края на м.г. министър 
Джевдет Чакъров подписа нови 
договори с кметовете на 46 
общини за 219 млн. лева. Сред 
тях са и общините-членове на 
АРО Кърджали,  Баните,  Лъки, 
Мадан, Смолян.

До момента договорите за 

изграждане на пречиствателни 
станции и ВиК инфраструкту-
ра са за общо 494 млн. лева. 
Договорите, подписани в края 
на м.г., са на стойност 186 млн. 
лева. От одобрените общо до 
момента по ОП „Околна среда” 
34 инвестиционни проекта в 
сектор „води”, 22 са за населени 
места с над 10 000 еквивалент 
жители. Други два проекта – 
за ВиК циклите на Габрово и 
Враца, са за над 25 млн. евро, 

те се одобряват от ЕК и вече са 
изпратени за оценка.

Проектите за техническа 
помощ за подготовка на проек-
ти в сектор „води” са на обща 
стойност 38,4 млн. лева, като 
бяха подписани договори за 
11,6 млн. лева. За техническа 
помощ в сектор „управление 
на отпадъците” договорите 
са на стойност 22,5 млн. лева, 
подписаните в края на м.г. са 
за 21,2 млн. лева.

„Пътуващата библиотека” 
 С питка и мед, здравец 

и емблеми във  вид на книга 
с текст “ Книгите, които ни 
свързват”,  беше посрещната 
«Пътуващата библиотека» в 
Смолян.

В програмата за посре-

щане на „Пътуваща библио-
тека” участваха читатели на 
Регионална библиотека -  от  
петгодишния  Георги  Попов. 
до изявени смолянски творци, 
децата от клуб „ Приятели на 
детския отдел”, ученици.

Гърци станаха 
почетни граждани 
на Златоград

С решение общинският 
съвет в Златоград обяви об-
ластния управител на Ксанти 
Георгиос Павлидис за по-
четен гражданин. Званието 
и ключа на града Павлидис 
получава за подкрепата и 
съдействието за изграждане-
то на транспортната връзка 
Златоград-Термес, записаха 
в решението си общинските 
съветници.

За утвърждването на тра-
диционните връзки между 
Хрисуполи и Златоград с по-
четното звание се удостоява 
и кметът на гръцката община 
Сава Михайлидис.
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Изпълнени проекти

Построи се пречиствателна станция в Проглед
Община Чепеларе изгради 

пречиствателна станция за 
отпадни води в село Проглед 
по проект „Ефективно реше-
ние за устойчива система за 
пречистване на отпадни води 
в чувствителна зона за малко 
населено място с потенциал 
за развитие на активен ви-
сокопланински туризъм - с. 
Проглед” по програма ФАР 
– трансгранично сътрудни-
чество. Стойността на проекта 
е 242 204 евро, като 10% е учас-
тието на община Чепеларе. 

Фирмата, която изпълни 
проекта, е „Щерев строй”, 
а строителният надзор се 
извърши от фирма MN „Кон-
султ”- Мария Петрова. На 01 
октомври 2008г. бе направена 
първата копка, а на 25.11.2008г. 
бе завършен обектът. Лентата 
на завършения обект бе преря-

зана официално на 20.12.2008 
г. от Георги Попов - кмет на 
община Чепеларе, който по-
лучи официално ключа от г-н 
Григор Щерев-собственик на 
фирмата-изпълнител. 

Проглед е първото село, 
което има модерна пречис-

твателна станция за отпадни 
води със сейлиране на водата 
и биологично пречистване. 
Съоръжението обслужва изця-
ло Проглед и част от хотелите 
на к.к.Пампорово.

Пресцентър на  
община Чепеларе

Момчилград  със златен печат за 
уникално европейско селище

Нова електронна система в Асеновград
Нов пропускателен режим е въведен в асеновградската об-

щина. Достъпът на гражданите в сградата на администрацията 
вече става само след предварителна заявка и потвърждение от 
съответния служител. 

Новата електронна система отчита и закъсненията на 
общинарите, които влизат с магнитни карти. Това обаче не е 
водещият мотив за въвеждането й, коментираха от пресцентъра 
на кмета. Целта е да се ограничи достъпът на граждани, които 
влизат от стая в стая и пречат на служителите да работят. 
Според специалисти новата система ще има и превантивно 
действие по отношение на корупционните практики, тъй като 
възможностите за срещи „на четири очи” с общинарите се 
редуцират. 

Златен печат за уникално 
европейско селище получи 
Момчилград. С печата мо-
гат да се подпечатват всички 
представителни документи 
на Момчилград в корес-
понденцията с европейски 
страни и с институциите 
от страната. С отличието 
общината става и член на 
Официалното представител-

ство на уникалните селища 
в Европа. 

Като кмет на  отличено 
селище кметът Ердинч Хай-
рула е предложен да бъде 
избран в ръководните де-
партаменти на Официалното 
представителство на уникал-
ните селища в Европа.

През 2008 г. отличието 
получиха много селища от 

европейските държави, сред 
които и Флоренция, Драма, 
Страсбург, както и 105 гра-
дове и села от България. Но-
минациите се правят от 150 
известни български учени и 
творци с международно при-
знание, които притежават 
златни отличия за приноса 
им към българската наука 
и култура.

За пловдивския 
митрополит – почетен 
знак на общината

Пловдивският митрополит 
Николай получи почетния златен 
герб на Кърджали от кмета на об-
щината инж. Хасан Азис.  Отли-
чието бе дадено на владиката при 
посещението му в родопската 
община в края на м.г. Почетения 
герб митрополит Николай по-
лучи за приноса му в духовното 
укрепване  и мирно съжителство 
в Източните Родопи.

Защитено жилище 
за млади хора 
ще прави община 
Велинград

По проект на общината 
във Велинград ще бъде изгра-
дено “Защитено жилище Ве-
лина”. То ще е за млади хора 
над 18-годишна възраст.

Проектът се финансира по 
програма ФАР към Минис-
терството на труда и социал-
ната политика. Договорът за 
изграждането на защитеното 
жилище е на стойност около 
78 000 евро. Партньор на 
родопската община е Наци-
оналният център за социална 
рехабилитация – София. Про-
дължителността на строител-
ството е една година. Проектът 
предвижда след изтичането на 
едногодишния срок за финан-
сиране по ФАР издръжката 
на защитеното жилище да 
се поеме от държавата като 
делегирана дейност.
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“Този Информационен бюлетин ста -
на възможен благодарение на щедрата 
подкрепа на американския народ чрез 
Американската агенция за международ-
но развитие (USAID). Отговорност за съдържанието носи Асоциа-
цията на родопски общини и той не отразява задължително виж-
данията на USAID или на правителството на Съединените щати.  
Настоящият Информационен бюлетин  стана възможен благодарение 
също и на подкрепата на German Marshall Fund (GMF) на САЩ, като 

съдържанието не отразява непременно 
вижданията на GMF и на Балкански 
тръст за демокрация.”

В Чепеларе тържествено откриха ски сезона
Зимният сезон в Чепела-

ре се откри  с хепънинг, нов 
четириседалков лифт и близо 
20 км  писти с различна труд-
ност, включително и специална 
писта за сноуборд с дълбок 
сняг. С лифта разстоянието от 
2700 метра ще се изминава за 
9 минути. Основната писта е 
снабдена и със съоръжения за 
изкуствен сняг.

За сезон 2008/2009г. цената 
на дневна карта за лифта в 
спортен център Чепеларе е 33 
лева. Карта за 6 дни струва 192 
лв., а  карта за целия сезон  -  530 

лв. Цената на дневната карта за 
деца е 22 лв. 

Олимпийската шампионка 
по биатлон Екатерина Дафов-
ска е избрана за лице на курор-
та. Инвестициите в обновения 
Спортен център възлизат на 
близо 10 млн. евро. Общият 
размер на вложенията за пъл-
ната реализация на проекта 
ще надхвърли 50 млн. евро. В 
центъра се предвижда и изграж-
дане на спортни съоръжения с 
лятно предназначeние, както 
и на малко съвременно вилно 
селище. 

Красотите около нас

Природният феномен “Вкаменената сватба”

Природната забележи-
телност “Вкамнената сватба” 
се намира до с. Зимзелен, на 
около  три километра източно 
от Кърджали. Представлява 
скални образувания, напо-
добяващи хора, коне, птици, 
стълбове, изваяни сред ео-
ценски вулканични туфи от 
слънцето и вятъра в продъл-
жение на милиони години. 
Присъствието на различни 
метални окиси в скалите им 
придава разнообразни багри в 
розово, червено, кафяво.

Легендата гласи, че това 
е сватбено шествие, вка-

менено от природата, която 
се възмутила от греховните 
помисли на свекъра към 
невестата. Формирането на 
тази природна композиция 
е започнало преди 40 млн. 
години, когато Източните Ро-
допи са били дъно на топло, 
плитко море, разтърсвано 
от непрекъсната вулканична 
дейност. От утаената вулка-
нична пепел и скални късове 
са се образували красиви 
скали - риолитови туфи. Този 
чуден природен феномен е 
обявен за защитен обект през 
1974 г. 

Община Велинград получи два 
сертификата предновогодишно

Община Велинград получи 
два сертификата ISO. Единият 
е за съответствие с междуна-
родните стандарти на системи 
за управление на качеството на 
административното, правното и 
информационното обслужване 
на физически и юридически 
лица. Другият сертификат е за 

съотвествие с международните 
стандарти на системи за уп-
равление на значими аспекти, 
влияещи върху околната среда. 
Получаването на сертификатите 
означава по-добро и прозрачно 
обслужване на данъкоплатците, 
казаха от администрацията на 
родопската община.

Трета година издават вестник  
с информации за общината

Трета година вече излиза 
вестник “Кирково”. Информа-
ционният бюлетин се издава 
от общината и е своеобразен 
отчет за направеното и за 
намеренията на администра-
цията от родопската община. 
В шест страници и с цветен 
печат вестникът професионал-
но поднася на читателите ин-

тервюта, анкети, информации, 
мнения, актуални новини.Ко-
гато услията ни са обединени, 
резултатите не закъсняват, каз-
ва в шестия брой на вестника 
кметът Шукран Идриз. В това 
издание кметът прави отчет за 
работата на общинската адми-
нистрация за първата година 
от втория си мандат.

Откриха паметник на Хайтов в Асеновград
Паметник на акад. Николай Хайтов официално бе открит 

през декември м.г. пред сградата на старата община в Асе-
новград. Идеята за поставянето на паметник на писателя бе на 
инициативен граждански комитет от общината. Той е израбо-
тен от асеновградския скулптор Христо Венев. С решение на 
общинския съвет за целта бяха отпуснати 10 000 лева.


