
В Гърция махнаха 
границата в карта 
за туризма

Обща туристическа кар-
та без граница между Бъл-
гария и Гърция направиха в 
Кавала. Идеята е реализира-
на по проект и със средства 
на Европейския съюз. Изда-
нието очертава посоките, 
които биха впечатлили тури-
стите, избирайки маршрут 
към Благоевград, Смолян, 
Кавала, Ксанти, Драма, 
остров Тасос. Отбелязани са 
ски центровете, лечебните 
извори, манастири, музеи, 
пещери, паркове… Издава-
нето на картата е само част 
от огромната работа, която 
е реализирана от екипа на 
Областни местни власти 
Драма-Кавала-Ксанти с 
партньорството на Асо-
циацията на родопските 
общини и Асоциацията на 
югозападните общини.

Осъществихме това, ко-
ето всички искахме – да 
поставим туристическия 
сектор в една среда на съ-
трудничество, каза по този 
повод Димитрис Правитас 
– ръководител на “Интег-
риран проект за популяри-
зиране и оползотворяване 
на туристическия ресурс на 
областите Драма, Кавала и 
Ксанти в Гърция и Смолян 
и Благоевград в България”. 
Такава обща карта без гра-
ници се прави за първи път 
и сме доволони от това, 
обясни още Правитас. 

Заседава Управителният съвет на АРО
•Подготвя се националният дебат за проблемите в планинските 
общини  •Писмо до финансовия министър адресираха кметове

На 25 февруари т.г. за-
седава Управителният съвет 
на АРО.  Пред кметовете 
на общини-членове на асо-
циацията,  инж. Димитър 
Кръстанов – зам.-областен 
управител на  област Смолян, 
и инж. Диана Палагачева – 
изпълнителен директор на 
Областно пътно управление 
в Смолян, представиха ин-
вестиционната програма за 
2009 г. за държавните пътища 
в родопските общини. 

 На заседанието Управи-
телният съвет реши общо-
то събрание на АРО да се 
проведе на 30 април т.г. Бе 
обсъдена и подготовката за 
националния дебат по про-
блемите на планинските ра-
йони, който ще е под егидата 
на президента Георги Първа-
нов. Да има такава дискусия 

бе решено през м.г. на среща 
в Смолян  между президента 
и кметовете от АРО.  

Управителният съвет из-
рази в писмо до министъ-
ра на финансите Пламен 
Орешарски тревогата от 
запорирани банкови сметки 
на общини, това блокира 

работата в администрациите, 
бяха единодушни кметовете 
и поискаха съдействие от 
министъра при обсъждане на 
промени в Гражданско-про-
цесуалния кодекс да се канят 
и кметове, за да се изкажат по 
клаузи, които засягат пряко 
общините .

Интервю
Иван Апостолов – председател на общинския съвет в Смолян: 

“Всеки има свое място в управлението на общината” 
 Адвокат Апостолов е председател на Общинския съ-

вет в Смолян втори мандат. Кои са по-важните реше-
ния, определящи политиката на общината, успяват ли 
съветниците да постигнат съгласие, какво предстои за 
Общинския съвет през 2009 г.  

- Адв. Апостолов, отчетохте 
като успешна за Общински 
съвет - Смолян изминалата 
година. Какви са критериите 
за успешна година и защо я 
определихте като такава?

- От началото на новия 
мандат (от края на 2007 до края 
на 2008 г.) проведохме 14 засе-
дания на Общинския съвет и 
приехме 212 решения. Състояха 
се и 85 заседания на постоян-

ните комисии. От нормативен 
характер приехме правилник 
за организация дейността на 
Общинския съвет, наредби 
за местните такси и цени на 
услуги, за местните данъци, за 
опазване на околната среда, за 
управление на общинските пъ-
тища и др. Приехме и общински 
програми - за развитие на тури-
зма,              На 3-а страница  
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Новини
Оборудваха всички 
кметства с компютри
Община Асеновград обо-
рудва всичките си 16 кмет-
ства от общината с настол-
ни компютърни конфигура-
ции и принтери. Техниката е 
предоставена безвъзмездно 
от Министерството на дър-
жавната администрация 
и административната ре-
форма и е във връзка със 
Стратегията за модерни-
зиране на държавната ад-
министрация. 

Проект за 15 милиона лева 
бе представен в Борино
В Борино бе представен про-
ект по Оперативна програма 
“Околна среда” на Европей-
ския съюз за изграждането 
на пречиствателна станция 
и канализация на общинския 
център на обща стойност 15 
милиона лева. Предвижда 
се и канализация на три 
квартала, в които досега 
не е имало канализационна 
мрежа, ще се обновява цяла-
та водопроводна система, а 
част от нея ще се реконстру-
ира и рехабилитира. Пълни-
ят воден цикъл трябва да е 
готов до 2012 г. 

Кърджали стана член 
на ECAD
Сертфикат за официалното 
членство получи община 
Кърджали в международна-
та  организация “Европей-
ски градове без наркотици 
(ECAD) . Той бе връчен на 
секретаря на общината и 
председател на Областния 
съвет по наркотични веще-
ства Сезгин Бекир по време 
на ежегодната среща на 
членовете на организаци-
ята в Гьотеборг, Швеция. 
ECAD е най-голямата не-
правителствена организа-
ция, призната от ООН, за 
превенция на дрогата, тя 
финансира проекти за бор-
ба с наркоманиите. 

Обучение на АРО за общинари
На 9 и 10 януари 2009 г. в 

заседателната зала на Общин-
ска администрация – Лъки се 
проведе обучение на тема “Ус-
пешно местно самоуправле-
ние”.    В обучението участваха 
представители на общинските 
администрации и общинските 
съвети от шест общини-члено-
ве на Асоциацията на родоп-
ски общини (АРО). 

 Обучението се реализира 
по проект “Добро управление 
в родопския регион на Бълга-
рия”, който се изпълнява от 
АРО с финансовата подкрепа 
на Американската агенция за 
международно развитие и Бал-
кански тръст за демокрация.

Основните теми, включе-
ни в обучението, бяха около 
основите на местното самоу-
правление, ефективни модели 
за управление на общинските   

ресурси, възможностите за 
междуобщинско сътрудни-
чество, лобиране, сдружаване, 
взаимодействие с граждан-
ските структури и диалог с 
гражданите, привличане и 
включване на гражданското 
участие, партньорства. 

Темите бяха дискутирани в 
края на миналата година в Зла-

тоград, а през м. февруари т.г. 
бяха представени и в община 
Батак. Целта на проекта е да 
бъдат обучени над 60 предста-
вители на общинските съвети 
и общинската администрация 
и така  да се обхванат всичките 
21 общини-членове на АРО, 
каза координаторът на проекта 
Златка Николова.

Нашата анкета

Към участници в семинара в Лъки зададохме три въпроса:
1. Удовлетворява ли ви работата в об-

щинската администрация. Защо? От колко 
години работите в общината?

2. Полезно ли е, според вас, междуобщин-
ското сътрудничество? Защо? Може ли да 

дадете пример от вашата община?
3. Споделете мнението си за семинара, в 

който се включихте – отговори ли той на 
очакванията ви, научихте ли неща, които 
ще са от полза в пряката ви работа?

Райчо Данаилов – кмет на 
община Баните:

•Мисля, че да. Удовлет-
ворява ме работата в об-
щинската администрация. 
Работя за втори мандат.

•Определено е много 
полезено сътрудничеството 
ни с община Смолян, Че-
пеларе и Лъки. Полезно е 
сътрудничеството с общини 
от други държави на Евро-
пейския съюз.

•Разбира се, семинарът 
отговаря напълно на моите 
очаквания. Ще използвам 
доста неща от чутото в пря-
ката ми работа.
Красимир Манов – кмет на 
община Лъки:

•Работата в общинска-
та администрация ме удо-
влетворява, защото моята 
работа  е в насока подобря-
ване условията за живот в 

общината и извършване на 
административни услуги и 
решаване на проблемите на 
хората.

• Да, междуобщинското 
сътрудничество  е полезно. 
Подобрява се начинът на 
контактуване на хората от 
съседни населени места от 
няколко общини.

• Семинарът, естест-
вено, е полезен. Темата му 
– “Успешно местно само-
управление” - е такава, че 
предполага и добрия ефект. 
Научих много нови моменти 
по темите, дискутирани с 
колегите.

Величка Георгиева – 
председател на общинския 
съвет в община “Родопи”:

• Да, работата в общин-
ската администрация ме удо-
влетворява. В определени мо-
менти някои от служителите 

бягат от конкретни ангажи-
менти да подпомагат рабо-
тата на общинския съвет. Аз 
работя в администрацията 
от осем години.

• Междуобщинското 
сътрудничество е полезно 
за реализиране на важни 
инфраструктурни проекти.

• Семинарът е много 
полезен. Отговаря на моите 
очяквания. Положително 
е споделянето на добри 
практики.

Неджатин Кафа – 
председател на общинския 
съвет в община Борино:

• В общинската адми-
нистрация работя от 20 
години. Работата ме удо-
влетворява.

• При всички случаи 
междуобщинското сътруд-
ничество е полезно.

• Ще бъда кратък – да.  
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ЗА
ПРОТИВ

“Всеки има свое място в управлението на общината” 
От 1-а страница

за оптимизация на училищна-
та мрежа, за закрила на деца 
с изявени дарби, програма 
за енергийна ефективност, 
за устойчиво използване на 
възобновяемите енергийни 
източници, програма за мо-
ниторинг и управление на ка-
чеството на атмосферния въз-
дух, програма за закрила на 
детето, за безстопанствените 
кучета. Приехме и стратегия 
за управление на общинската 
собственост. 

Това са все общи правила, 
които дават характеристика 
на развитието на община-
та през изминалата година. 
Смятам, че ефективността 
и качеството на работата на 
органа на местната власт, 
какъвто е Общинският съвет, 
преди всичко може да се на-
мери в решенията, които той 
е приел. Тези решения дават 
възможност на кмета и об-
щинската администрация при 
изпълнението им да реализи-
рат политика по управление 
на общината и общинските 
дейности. След като създадо-
хме възможност да приемем 
един бюджет за близо 40 млн. 
лв. за 2008 г. и този бюджет 
беше изпълнен, за мен това 
е основният показател за 
ефективност на работата на 
Общинския съвет. 

- Кои са по-важните реше-
ния, определящи политиката 
на общината? 

- Винаги съм казвал, че 
всяко решение само за себе 
си е важно, защото то решава 
определен проблем. Приехме 
немалко решения по упра-
влението на територията. Съ-
гласували сме изменение на 
ПУП за Студенец, във връзка 
с водоснабдяването, приехме 
съответни планове по Турис-
тическо ядро “Студенец”, за 
промяна на кадастралните 
карти на Стойките и Чепела-
ре. Аз винаги съм акцентирал 
върху действията на Общин-

ския съвет по разширяване на 
територията с над 10 000 дка 
с курортните ядра “Хайдушки 
поляни”, “Райковски ливади” 
и “Смолянски езера”. С тези 
курортни ядра ние променяме 
статута на териториите - от 
земеделски и горски, те стават 
със селищен характер. Този 
факт дава нова възможност 
за развитие, а най-същест-
веното е, че се елиминира 
възможността за презастро-
яване - като етажност и като 
плътност на сгради. В тези 
територии вече има опреде-
лен регламент, предварителен 
план, с който да се съобразя-
ват инвеститорите. Смисълът 
на тези решения ще се усети 
след години. 

    - Вие сте председател 
на Общински съвет - Смо-
лян втори мандат. Успявате 
ли да постигнете съгласие в 
местния парламент?

- Едва ли някой предсе-
дател на Общински съвет 
може да се похвали, че всички 
решения са гласувани едино-
душно и едва ли това е добра 
практика. Смятам, че в едно 
общество с демократични 
правила, каквото е нашето, 
би следвало да се открояват 
различните мнения. Моето ве-
рую е, че опозицията, както се 
вижда, трябва да има повече 
възможност за изява. Защото 

тя е ко-
р е к т и в . 
О п о з и -
ц и я т а 
не може 
п р я к о 
да  въз -
действа 
в ъ р х у 
в з и м а -
нето на 
решения, 
но кога-
то дава 
предло-
ж е н и е 
и е кон-
с т р у к -

тивна, може да се стигне 
до по-правилните решения. 
Имаме немалко случаи, в 
които предложенията на опо-
зицията са приемани изцяло, в 
други - частично, в трети - не 
се приемат. Постарал съм се 
в смолянския общински съвет 
да има дух на конструктивно 
дебатиране. Държал съм и ще 
продължа да държа да няма 
никакви лични нападки и об-
винения. Всеки съветник има 
своето право и достойнство и 
не може да бъде подлаган на 
неоснователни нападки, обви-
нения и упреци. В рамките на 
политиката е нормално всеки 
общински съветник да устоява 
убежденията на политическа-
та сила, която го е издигнала, 
но и да работи в интерес на 
местното население.

- Какви са надеждите ви? 
- Искам през 2009 г. всеки 

от общинските съветници 
да положи повече усилия за 
решаването на определени 
проблеми. Искам общински-
те съветници да се включват 
активно в отчетите на кмета 
и на Общинския съвет пред 
населението. Хората имат 
нужда да разговаряме с тях, 
те трябва да знаят какво сме 
направили и какво предстои 
да свършим. Искам повече 
дебати. 

На  5-а страница

Гласуваха за спирането 
на оловното производство
Да бъде спряно оловното 
производство в ОЦК, гла-
суваха единодушно общин-
ските съветници в Кърджали 
поради неспазване на нор-
мите за допустими емисии 
на серен диоксид, кадмий и 
олово в атмосферата. Кметът 
на общината трябва да внесе 
искането в МОСВ, а така 
също и за модернизация на 
комбината. Според решени-
ето населението трябва да 
бъде информирано перио-
дично за съдържанието на 
тежки метали в атмосферния 
въздух на града.

Съветниците одобриха 
концепцията за нов център
Общинските съветници одо-
бриха проектното решение за 
“Концепция за централната 
градска част на Златоград”  
и упълномощиха кмета на 
общината да възложи изгот-
вянето на проекта по зада-
нието. В новата концепция 
се предвижда центърът на 
южната община да добие 
нов, удобен, модерен и прак-
тичен вид.  

Приета е общинска 
програма за 
управление на имотите
Общинска програма за уп-
равление и разпореждане с 
имоти – общинска собстве-
ност, приеха смолянските съ-
ветници. Целта е да се осигу-
ри оптималното управление 
и стопанисването им, а така 
също  и да се постигнат оп-
тимални приходи за местни 
дейности от тях, е записано 
в програмата. Предвиждат 
се продажби, прекратяване 
на съсобственост, отдава-
не на имоти под наем или 
концесия. Всички общински 
имоти са описани детайлно 
в програмата.
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Експертът съветва

Отчитане на разходите за командировки и разходите за 
пътуване (перо 2.) във финансовите отчети по програма PHARE

В течение на 
няколко години 
о с ъще ствявам 
одиторски анга-
жименти относно 
проверка допусти-
мостта на разхо-
дите по Договори 
за безвъзмездна по-
мощ по проекти, 
съфинансирани по 
програма PHARE на ЕС. 

Ще направя опит да представя често допускани 
грешки от страна на бенефициентите по проектите, 
съфинансирани по програма ФАР, които са констатира-
ни в процеса на моята практика по такива одиторски 
ангажименти.

Констатирани грешки при 
одиторска проверка на допус-
тимостта на разходите

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

Не признават изплатени 
дневни разходи над единич-
ните стойности, заложени по 
бюджет.

Когато в бюджета е зало-
жена ставка по действуващата 
към момента на кандидатс-
твуване по проекта Наредба за 
командировките в страната, 
но впоследствие в периода 
на изпълнение на дейностите 
се промени нормативът за 
дневни командировъчни пари, 
на командированите лица 
се начисляват и изплащат 
новите размери, независимо 
че превишават единичната 
ставка в бюджета. Целесъоб-
разно е своевременно да се 
направи искане пред възло-
жителя за промяна в бюджета, 
за да може превишението да 
се признае като допустим 
разход. В противен случай то 
трябва да остане за сметка на 
бенефициента и да не се вклю-
чва в искането за финансиране 
на допустимите разходи.

Не се признават разходи 
за командировки извън пе-
риода на договора, по който 

работят съответните изпъл-
нители.

Не се признават коман-
дировки по проектите, когато 
командированото лице не е 
в трудово-правно или обли-
гационно правоотношение с 
бенефициента. Не се призна-
ват разходи за командировки 
(дневни, квартирни и пътни), 
когато командировката е 
извършена преди сключване 
на договор с лицето или след 
неговото прекратяване.

Имаше случаé, при кой-
то датите в протокола за 
извършената работа (time 
sheet) се разминаваха с 
датите в заповедта за ко-
мандировка и с фактурата 
за нощувки. Такива размина-
вания «говорят» за фиктив-
ни разходи.

Не се признават разходи 
за командировка, когато има 
разминаване между датите 
на пътуване (в заповедите за 
командировка или в пътния 
лист) и датите пристигнал/
отпътувал, посочени в запове-
дите за командировка.

На основание Закона за 
данък върху  доходите на 
физическите лица  чл. 13, т.23 
(за извънтрудовите правоот-
ношения) и чл. 24, ал.2, буква 

„б” (за трудовите правоот-
ношения)  е допустимо да се 
изплащат дневни команди-
ровъчни пари до двукратния 
им размер, посочен в норма-
тивен акт (в случая Наредба за 
командировките в страната), 
т.е. до 40 лв. за всеки ден от 
командировката, а ако коман-
дировката е еднодневна - до 
20 лева. За да не се отчита 
преразход, е необходимо да 
са заложени в бюджета.

В един отчет фактури-
те за нощувки бяха издадени 
2-4 седмици по-късно след 
командировките. 

За да е допустим разходът 
за квартирни пари, е необ-
ходимо: 1) да се представи 
фактура на името на бене-
фициента и получател името 
на командированото лице; 2) 
фискален бон към фактурата. 
Плащането по банков път е 
рядкост, в такъв случай пла-
тежен документ. 3) Сумата да 
е в размер на действително 
платеното по документа, но 
без ДДС; 4) да е в рамките на 
бюджета по проекта сума за 
една нощувка. Не се допуска 
компенсация между отдел-
ните нощувки. 5) Датите на 
фактурата за нощувки да са в 
периода, съгласно заповедта 
за командировка. 6) лицето 
да е в трудово-правни или об-
лигационни (нар. граждански 
договор) правоотношения по 
проекта.

Б.1. ПЪТУВАНЕ, което 
се отчита с изразходвано  
ГОРИВО (перо 2):

НОРМАТИВНА УРЕДБА: 
НАРЕДБА за командиров-

ките в страната. Регламенти-
рано е, че горивото се отчита 
на база разходни норми, оп-
ределени от производителя на 
моторното превозно средство 
(чл.13).

Н А Р Е Д Б А  №  3  о т 
25.09.1989 г. за нормиране 

разхода на горива и смазочни 
материали на автомобилите и 
мотоциклетите. 

Задължително трябва да 
има фактура за закупено го-
риво, издадена на името на 
бенефициента. Ако фактурата 
е платена в брой, задължител-
но трябва да се придружава с 
фискален бон. 

Масова грешка е като 
разход за гориво да е при-
ложен единствено фискален 
бон.  Невъзможно е да се 
признае разход за гориво на 
база единствено на приложен 
фискален бон, без пътен лист 
за пробега и без фактура на 
името на бенефициента. 

Има случаи да се отчита  
гориво единствено на база 
пътен лист и цена по фискален 
бон! Няма издадена фактура 
на името на бенефициента. 
В такъв случай разходът за 
гориво е недопустим. 

Срещала съм разхода за 
гориво да се отчита само на 
база приложена фактура, без 
да има издаден пътен лист, 
за да се изчисли полагаемото 
количество гориво на база 
пробег и разходна норма. 
Директно за разход е вписана 
сумата от фактурата. Дори в 
отчета на заповедта за коман-
дировка не е вписан пробегът, 
а е записана стойността на 
горивото по фактура. В такъв 
случай разходът за гориво е 
недопустим.

Има случаи, при които 
стойността на разхода за го-
риво е определен като полага-
емото количество гориво, оп-
ределен по пробег и разходна 
норма, е умножено по единич-
ната цена (с ДДС). Тъй като е 
заредено по-малко количество 
гориво от полагаемия разход, 
а отчитането е извършено 
на база полагаем разход, във 
финансовия отчет

На 5-а страница

Росица Щърбова
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Експертът съветва

Отчитане на разходите за командировки и разходите за 
пътуване (перо 2.) във финансовите отчети по програма PHARE

От 4-а страница
бе посочен разход за го-

риво по-голям от фактурата 
за заредено гориво. В този 
случай допустимият разход 
гориво се ограничава до раз-
мера на зареденото количест-
во гориво и до стойността по 
фактурата без ДДС.  Пример: 
Полагаемото количество 
гориво съгласно пробег и 
разходна норма е 60 литра. 
Заредено гориво съгласно 
приложената фактура 40 
литра по единична цена  за 
потребител  1,80 лева (с 
ДДС!) и обща стойност 72 
лева. Като разход за гориво 
е отчетено: полагаем разход 
60 литра умножен по 1,80 
лева  и обща стойност 108 
лева.  С разходен касов ордер 
бе изплатена  сума за гориво 
108 лева, при условие, че е 
приложена фактура за пла-
тени 72 лева с ДДС. В този 
случай допустимият разход 
за гориво е 60 лева без ДДС. 
– до размера на зареденото 
количество гориво с фактура 
без ДДС.

Не винаги  в заповедта за 
командировка се посочват 
данните за вида и марката на 
личното моторно превозно 
средство, за вида на горивото 
и  разхода на 100 км пробег. 

Има случаи да се предста-
вя фактура за гориво, а няма 
никаква командировка и пътен 
лист в същия период. Датата 
на фактурата за заредено го-
риво е извън периода на пъту-
ване. Фрапиращо бе, че раз-
минаването бе  с цял месец! 
Невъзможно е горивото да 
стои в резервоара цял месец 
като резерв.... Такъв разход 
е недопустим.  Не може да 
се обвърже с командировка.   
За да се признае гориво като 
допустим разход, е необхо-
димо пътните листове да са 
в съответствие с датите на 

зареждане, като се съобразява 
в кой град е зареждано. 

В други случаи се пред-
ставя фактура за зареждане 
от бензиностанция в града, 
откъдето е започнала ко-
мандировката, но с дата на 
издаване след завръщането 
на лицето в същия град. Такъв 
разход не може да се признае 
като допустим. 

Разходът на гориво трябва 
да е по данъчна основа, а  то 
е отчетено с включен ДДС. 
ДДС не се признава за разход 
съгласно Общите условия по 
договора. Много често се от-
чита разход с включен ДДС.

ОБОБЩЕНИЕ: За да се 
признае разход за пътуване 
на база гориво, е задължи-
телно: 1) Да има пътен лист 
за пробега; 2) Да има фактура 
(с фискален бон или платена 
по банков път)  за закупено 
гориво; 3) фактурата да е из-
дадена в периода на пътуване; 
4) разходът  да е отчетен на 
база пробег и разходна норма 
съгласно разходните норми, 
определени от производителя 
на моторното превозно средс-
тво; 5) цената на горивото да 
е без ДДС; 6) да не превишава 

единичната стойност, пробега 
и общата сума по бюджет; 7) 
Да има съответствие между 
датите на зареждане, датите 
на пътуване и заповедта за ко-
мандировка;  8) Да има съот-
ветствие между стойността на 
фактурите за гориво, платени 
в брой и разходните касови 
ордери, с които се изплащат 
командировките.

Б.2. ПЪТНИ, които се до-
казват с БИЛЕТИ (перо 2.)

Обръщам внимание, че 
пътните за градски транспорт 
в мястото на командироване 
са допустим разход, съглас-
но чл. 14 от Наредбата за 
командировките в страната. 
По никой проект досега не 
са отчитани такива разходи 
и по този начин те са били за 
сметка на дневните пари на 
командированите лица. Но 
за да няма преразход спрямо 
бюджета на проекта, пътните 
разходи за градски транспорт 
би следвало да се планират.

Б . 3 .  П Ъ Т У В А Н Е  С 
ТРАНСПОРТНА ФИРМА-
ИЗПЪЛНИТЕЛ (перо 2):

Транспортната фирма  
задължително трябва да пред-
стави  пътни листове или ко-

пие на пътната книжка. Това се 
изисква в Инструкцията за из-
готвяне на финансов отчет. 

Разходите за транспорт 
– пробегът във фактурата 
следва да е равен на пробега 
по пътни листове или опис на 
пробега по дни и маршрути. 
Има случаи на разминавания 
между фактура и първичен 
документ за пробега. 

Когато бюджетът е със-
тавен на база брой дни за 
превод, допустимият разход 
е този, който е: 1) в рамки-
те на броя дни и единична 
ставка на превоза по договор 
с транспортната фирма, 2) 
в рамките на бюджета като 
брой, единична цена, обща 
стойност и направления; 3) 
пътните листове задължител-
но да са обвързани с формата 
за присъствие на работници-
те – през кои дни работят 
на съответния обект (ако са 
наети по трудов договор);  4) 
пътните листове или пътните 
книжки да са обвързани с 
датите и направленията на 
превоз на лица с увреждания 
до съответните центрове.

Регистриран одитор:  
Росица Щърбова

“Всеки има свое място в управлението на общината” 
От 3-а страница
Ще ми се и се надявам не-

правителствените структури и 
бизнесът да бъдат по-активен 
партньор на кмета и на Общин-
ския съвет в подготовката на 
вземането на решения, защото 
е необходимо да знаем дали 
решенията ни се адекватни и 
дали отговарят на интересите 
на населението и на бизнеса. 
Тоест, всеки трябва да намери 
място в управлението на общи-
ната - и обикновеният човек, и 
неправителствената организа-
ция, и бизнесът, и държавните 
структури, и всички останали. 
Всеки има място в управление-

то на общината и само заедно 
можем да управляваме успеш-
но смолянска община.

- Какво предстои за Об-
щински съвет - Смолян през 
2009 г.? 

- В края на миналата го-
дина. приехме решения, които 
могат да формират рамката 
на бюджета за 2009 г. Това са 
решения за местните данъци 
и такси, цените на услугите, 
решение за таксата за битови 
услуги и за почистването на 
града. Очаквам в условията 
на предстоящата финансова 
криза (надявам се, че тя няма 
да бъде тежка, тъй като ние 

сме в по-специфична ситуация 
и като община,и като държава) 
все пак бюджетът да бъде по-
носим. Очаквам и е възможно 
по-малко инфраструктурни 
проекти да бъдат реализирани 
през 2009 г., възможно е да 
имаме и по-малко постъпле-
ния от републиканския бю-
джет. Имам известни притес-
нения и за местните приходи. 
Апелирам  всички граждани 
и юридически лица да из-
пълняват своите задължения, 
съгласно закона, и да внасят 
своите данъци и такси.

Интервю на 
Сийка СУРКОВА      
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Цитат      
Изпълнени проекти

Комотини и Момчилград създадоха 
мостове на приятелството

По работата си в съв-
местен проект българската 
община Момчилград и гръц-
ката Комотини създаваха 
мостове на приятелството. 
Проектът “Културни мостове” 
бе финансиран по Интеррег 
III А- PHARE Гърция-Бъл-
гария. Целта бе създаване на 
материална и човешка ин-
фраструктура за насърчаване 
на трансграничните региони 
Родопи-Момчилград.

Какви са конкретните ре-
зултати от изпълнението на 
проекта. Преди всичко това е 
укрепването на европейското 
единство на този район, на-
сърчи се сътрудничеството 
между общините от двете 
страни на границата в облас-
тта на културата и туризма, 

даде се нов тласък на тран-
сграничното сътрудничество 
между местните предприе-
мачи, а това естествено води 
до укрепване на местните 
икономики, поставена е и дъл-
госрочната цел – увеличаване 
на доходите на населението 
чрез привличане на туристи 
в региона, добро използване 
на местните ресурси и създа-
ване на специални маршрути 
в граничния регион.

Към положителните резул-
тати от работата по проекта 
може да се добави и създа-
ването на Център за между-
културно образование и ин-
формация, въвеждане на нови 
форми на сътрудничество чрез 
създаването на бизнес мрежи 
и насърчаване на културните 

ресурси в региона, така също 
и изследването на културните 
ценности в общините.

Какви бяха ползите  от ре-
ализирането на проекта? Пре-
ди всичко това е прякото или 
косвено участие на местните 
предприемачи в изпълнението 
на различни идеи в облас-
тта на туризма и културата, 
включването на жителите от 
двете общини, а така също и 
на хора от съседните погра-
нични области. Несъмнено 
работата по проекта доведе и 
ще доведе и до  увеличаване 
на туристите тук.

Водеща организация на 
проекта “Културни мосто-
ве” бе община Комотини, а 
партньор – община Мом-
чилград. 

Обновен е по проект първият в 
Смолян жилищен блок 

Зам.-министърът на реги-
оналното развитие и благоу-
стройството Калин Рогачев 
и представителят на ПРООН 
Хенри Джаклин откриха  пър-
вия обновен в Смолян блок 
по проект „Демонстрационно 
обновяване на многофамилни 
жилищни сгради”. Четирие-
тажна жилищна сграда е в ж.к. 
Извор” с 12 апартамента. 

По проекта цялостното 
обновяване на блока гаран-
тира енергоспестяващ ефект, 
подобрени шумоизолационни 
характеристики и защита на 
конструкцията от климатич-
ните влияния. Строително-ре-
монтните дейности, изпълнени 
от „Агробул 2000” ЕООД, са 
на обща стойност 183 376 лв. 
Собствениците на жилища в 
сградата са заплатили 80% от 
стойността на строително-ре-
монтните дейности на своите 
имоти. 20 % е съфинансиране-
то за тях от страна на проекта. 
Максималната сума, заплатена 

от собственик на жилище в 
сградата е 4 300 лв. Строител-
ният надзор на обекта е извър-
шен от „Неостандарт” ООД. 

Обновяването на блока е 
подкрепено от община Смо-
лян в организационно и фи-
нансово отношение. Дейност-
ите по благоустрояването на 
прилежащото и междублоково 

пространство са на стойност 
120 000 лв., като 90% от су-
мата е осигурена от община 
Смолян. 

Над 1 милиард евро са 
средствата за саниране на 
жилищните блокове в страната 
по съвместната с ПРООН ини-
циатива, каза зам.-министърът 
при откриването на обекта.

Още за граничните 
пунктове

“…В момента съществуват 
три пункта - „Кулата-Про-
махон”, „Илинден-Ексохи” и 
„Ново село – Орменион”. За 
още три пункта има споразу-
мение. Тоест имаме спогодби, 
които са подписани от двете 
страни. Това е пунктът „Ру-
дозем-Елидже” в посока на 
Ксанти, „Маказа-Нимфея” по 
направлението „Кърджали-
Комотини” и „Ивайловград-
Кипринос”, които общо взето 
са ратифицирани и от двете 
народни събрания. Тук трябва 
да отбележа, че другите три 
пункта, които ние настояваме 
и имаме правителствено раз-
решение, това са пунктовете 
при Златоград, Горна Арда-
Паранести и Аврен в района 
на община Крумовград. 

Участъкът  по нашата съв-
местна граница между „Ново 
село-Орменион” и „Илинден-
Ексохи” представлява най-
дългата вътрешна граница за 
ЕС, по която няма пунктове. 
Дължината е 375 км. И спо-
ред мен двете правителства, 
и конкретно министерствата, 
които отговарят, трябва да 
положим конкретни усилия, 
така че още настоящата го-
дина да имаме отворени нови 
пунктове. В това направление 
„Ивайловград-Кипринос” и 
„Златоград-Термес” са въз-
можните отваряния на пун-
ктовете, а догодина „Маказа-
Нимфея”.

Защо казвам са възможни? 
Защото и от двете страни има 
изключително малко работа, 
която трябва да се свърши 
по подходните пътища. От 
българска страна трябва да 
отбележа, че това вече е завър-
шено, и трябва да направим 
съвместни пунктове, които да 
осмислят общия икономиче-
ски интерес.”

Димчо Михалевски – 
зам.-министър на регионал-

ното развитие и благоустрой-
ството, пред радио “Фокус”

Зам.-министър Рогачев и представителят на ПРООН 
Хенри Джаклин прерязаха лентата на обновената сграда
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Въпрос-отговор

Може ли да се избегне конфликът на интереси?
Конфликтът на интереси 

предполага конфликт между 
обществените отговорности 
от една страна и частните 
интереси и обвързаности 
(свързани с обществената от-
говорност) на даден държавен 
служител от друга  по начин, 
по коéто частните интереси 
и обвързаности могат да по-
влияят негативно на изпълне-
нието на официалните задъл-
жения и отговорности.  

Според тази дефиниция 
конфликтът на интереси може да бъде реален и потенци-
ален. Налице е очевиден конфликт на интереси, когато е 
видно, че има проблем между обществените задължения 
и частните интереси. 

Какво трябва да се на-
прави? 

Всеки има интереси и об-
вързаности и рано или късно 
те се намесват в служебните 
задължения. Често подобна 
намеса е положителна. Об-
ществото не функционира във 
вакуум от интереси и връзки. 
Досега никой не е предлагал 
роботизиране на администра-
цията. Предизвикателството е 
как да накараме служителите 
да ползват своите връзки и 
интереси по позитивен начин 
и така, че работата да върви 
добре. Също така е предизви-
кателство да бъдат дефинира-
ни онези връзки и интереси, 
които биха имали отрицателно 
въздействие и са табу.  

Най-общо – необходи-
ми са яснота и прозрачност. 
Тези, които се стремят към 
обществена длъжност, трябва 
да бъдат отворени към граж-
даните и да са склонни да 
дават информация.  Лакмусът 
е безпристрастността!  Ако 
човекът има обвързаности или 
интереси, които са пряко съот-
носими с неговите обществени 
задължения, или изглежда че 
са свързани, то тогава той/тя 
следва да се откаже от стре-
межа си към държавна служба, 
защото безпристрастността се 
превръща в проблем.  

Крайните случаи са обик-
новено ясни. Постоянната об-
ществена дискусия по този въ-
прос е желателна. Тук подчер-
таваме “постоянна дискусия”, 
защото може да се случи така, 
че даден служител е подходящ 
за определена длъжност или 
поне може да се предполага, 
че няма да смеси свои инте-
реси със задълженията си, но 
по време на неговия мандат 
въпросните интереси могат 
да придобият значимост и да 
започнат да пречат на работа-
та на иначе безпристрастния 
служител.

По време на периода, в 
който даден човек е на общест-
вена длъжност, пристрастието 
може да вземе връх, защото 
длъжността:

• Дава възможност за дос-
тъп до чувствителна информа-
ция, която той се изкушава да  
ползва за собствена облага. 

• Дава възможност за 
създаване на нови обвърза-
ности, които се намесват при 
изпълнение на служебните 
задължения.

• Предполага зависимост 
от самата позиция (т.нар. 
плюшено удоволствие), което 
може да доведе до пристра-
стие и да причини олигархи-
чески проблеми. 

Повечето конфликти на 
интереси и пристрастност са 
свързани с мрежи, които са 
външни за администрацията. 
Тези мрежи се възползват от 
връзките си с хора от адми-
нистрацията. Проблемът с 
конфликта на интереси може 
да бъде решен само, ако се 
работи както с администра-
цията, така и с тези външни 
мрежи. И двете страни трябва 
да осъзнаят, че в дългосрочен 
план безпристрастността и 
интегритетът са в интерес на 
обществеността. От гледна 
точка на обществото коруп-
цията никога не дава добри 
резултати.

 Всички заинтересовани 
страни трябва да бъдат ин-
формирани, т.е. държавни 
служители, граждани, бизнес 
общността и т.н. 

• При възникване на ос-

нования за несъвместимост 
с изпълняваната служба дър-
жавният служител е длъжен 
в 7 – дневен срок да уведоми 
органа по назначаване – кмета 
на общината.

• При встъпване в длъж-
ност и всяка година до 31 март 
държавният служител е длъ-
жен да декларира имотното 
си  състояние.

• Всяка година до 31 март 
държавният служител е длъ-
жен да декларира всеки тър-
говски, финансов или друг 
делови интерес, който той 
или свързани с него лица имат 
във връзка с функциите на об-
щинската администрацията, в 
която работи. 

• Държавният служител 
е длъжен да не участва при 
обсъждането, подготовката и 
вземането на решения, когато 
той или свързаните с него 
лица са  заинтересовани от 
съответното решение или ко-
гато има със заинтересованите 
лица отношения, пораждащи 
основателни съмнения за него-
вата безпристрастност. В тези 
случаи държавният служител 
писмено уведомява кмета на 
общината (съответно ръково-
дителя на административната 
структура).

Отговора подготви 
Златина Карова 

правен съветник на АРО

Обявиха достойните 
граждани на Смолян

На церемония в Смолян бяха обявени достойните граж-
дани за 2008 г.  Специални грамоти и сувенири получиха 12 
изявени смолянчани, проявили гражданска доблест, преданост 
към семейните ценности, любов към родния край.  Номина-
циите бяха направени от съседи, познати  или хора от града 
и общината, почувствали по свой начин човеколюбие, грижа 
или внимание.

 “Достойните граждани на Смолян” бе постоянната рубрика 
на общинския вестник “Родопски вести”, в който се публикуваха 
материали за различни хора. Сред отличените за миналата 
година са кръводарител номер 1 в България Атанас Френкев, 
магазинер, учители, многодетна майка.  

    Изказваме 
най-искрени 

съболезнования на 

БОБ МАФИН 
(нашият американски 

консултант през 
първите години 

от създаването на 
асоциацията) 

за скъпа загуба 
– съпругата му 

Кони. 
    Екипът на АРО
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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.”

Средновековната крепост 
“Вишеград”

Конкурс за плакат “Защо да 
гласувам за Европейски парламент”

Кметове пишат на Орешарски 
за брокираните сметки

Кметове на общини се оплакват в писмо до финансо-
вия министър от изненадващо блокирани банкови сметки. 
Запорирането на общинските финанси на практика създава 
изключително големи неудобства на местните власти, ние 
работим с планирани разходи и приходи, а днешното законо-
дателство допуска това да се получава, обясняват в писмото 
градоначалниците.

 На заседание преди дни на Управителния съвет на Асоциа-
цията на родопските общини кметове обясниха проблема като 
особено тревожен. Става дума за запорирани общински финан-
си по различни канали – заради стари задължения, просрочени 
плащания и т.н., обясниха те на заседанието. Кметовете трябва 
да участват при разглеждане на Гражданско-процесуалния 
кодекс и да представят своите предложения за промени в зако-
нодателството, надяваме се на вашето съдействие, пише още в 
писмото на кметовете до министър Пламен Орешарски.

Родопската крепост "Ви-
шеград" се намира на десния 
бряг на река Арда и е разпо-
ложена в местността "Хисар 
Алтъ" върху остър скалист 
връх , наречен „Каменен хар-
ман“ над яз. "Студен кладе-
нец". Крепостта е малка - 562 

кв. м, а запазените й стени 
са високи до 8 м. Крепостта 
се намира непосредствено 
до едноименното село и до 
нея се стига по коларски 
път. Стените на крепостта, 
както я откриваме днес, пре-
използват основите на по-
ранна крепост, строена през 
античността. 

Средновековната крепост 
е построена  най-вероятно 
през ХII-ХIII в. Името й е 
със славянски произход и 
означава "висок град", име 
давано на крепости и в други 
славянски държави.  Сред 
местното население е из-
вестна като “Хисар Юстю” 
( “Горна крепост”). По план 
и по размери представлява 
типичен феодален замък от 

средните векове. Според 
проучвателите и топони-
мията предположенията са, 
че това е била резиденцията 
на областния управител на 
областта Ахридос. 

Крепостта “Вишеград” е в 
пряка връзка  с голямата кре-

пост “Мнеакос” (“Моняк”), 
която е на хълма отсреща. 

От изток, юг и запад 
местността е достъпна само 
на отделни места. Северната 
страна е защитена със стена, 
която има дъговидна форма, 
разширена в западния край. 
При разкопките, които са 
правени тук през 1971 - 1974 
г., е разчистена крепостната 
стена и вътрешността на 
крепостта. Стената е дебела 
приблизително 2 метра и е 
висока около метър. Зидана 
с необработени камъни, спо-
ени с калов разтвор, като на 
места фугите са запълнени 
с малки камъчета и пръст. 
Входът към крепостта се 
намира в най-източния край, 
той е широк около 2 метра. 

С хумористичния конкурс 
“Защо да гласувам за Евро-
пейски парламент” искаме да 
популяризираме най-добрите 
идеи, които показват красноре-
чиво и с чувство за хумор защо 
ние, българските граждани, 
трябва да гласуваме т.г. Из-
браната на първо място творба 
ще получи правото да бъде 
размножена и разпространена в 
цяла България в периода преди 
самите избори чрез 14-те ин-
формационни центъра “Европа 
директно”. Ще се организира 
изложба с най-добрите плакати, 
която ще бъде изложена в Смо-
лян и в други големи градове 
на страната.

Могат да участват всички 
български граждани, вклю-
чително деца и младежи, с 
творческо мислене и добро 
чувство за хумор. Допускат 
се творби от следните видо-
ве: скица, пастел, живопис, 
колаж, фотография. Максима-

лен размер: 1 м х 0,70 м.
Творбите трябва да имат 

етикет с името и възрастта 
на автора, залепен на гърба. 
Плакатите трябва да се пред-
ставят на хартия или в елек-
тронен вид във формат PDF, 
JPG или CDR  най-късно до 
17 април 2009 г. в офиса на Ев-
ропеййския информационен 
център “Европа директно” в 
Смолян на адрес бул. “Бъл-
гария” 3А.

За допълнителна инфор-
мация – тел. 0301/ 814 33, 
e-mail: europedirect.smolyan@
mail.bg

Какви ще са наградите?
Първо място – авторът 

на определената за най-добра 
творба ще получи за награда 
пътуване до европейска дър-
жава за двама души, както и 
правото плакатът да бъде раз-
пространен в цяла България.

Второ и трето място – 
пакет материалани награди.

Красотите около нас


