
Проведе се общото събрание на АРО
Как се изпълняват ВиК проекти по Оперативна програма 
“Околна среда” обясни експерт от МОСВ

На 30 април 2009 г. в засе-
дателна зала 247 на община 
Смолян се проведе общо 
събрание на Асоциацията 
на родопските общини. Ос-
вен кметове, зам.-кметове и 
председатели на общински 
съвети от общините-членове 
на асоциацията участие в съ-
бранието взеха още експерти 
и специалисти от общините.

Преди събранието пре-
зентация на тема “Настоящо 
изпълнение на ВиК проекти 
по Оперативна програма 
“Околна среда”  направи 
Светла Иванова – старши 
експерт в дирекция “Кохе-
зионна политика за околна 

среда”, отдел “Управление 
и оценка на програмата” в 
МОСВ. Експертката отчете, 
че според данните в минис-
терството общините от АРО 
имат 73 процента успех в 
усвояването на средствата по 
програмата. Иванова обясни 
какви са най-често среща-
ните проблеми при канди-
датстването с проекти по 
ОПОС и направи препоръки 
за бъдещите процедури.

Как се изпълнява програ-
мата, ще има ли нови пра-
вила при кандидатстването 
с проекти,  възможно ли е 
на общините да се осигури 
техническа помощ за уп-

равлението на отпадъците, 
как общините правилно да 
съчетаят проектите си по 
отношение на регионалните 
депа, възможни ли са срещи 
по програмата за изясняване 
на проблеми – това бяха 
въпросите, които зададоха 
кметове и специалисти от 
общините. 

Председателят на УС на 
АРО Дора Янкова ръководи 
работата на общото събра-
ние. Бяха приети единодушно 
техническият и финансовият 
отчет на АРО за 2008 г., ра-
ботният план на асоциацията 
за 2009 г.  и  бюджетът за 
2009 г. 

С поглед към 
бъдещето
Архитектурен код 
пази родопски села  

Предстои въвеждането на 
архитектурен код за селата 
Гела, Солища, Стикъл, Стой-
ките, които попадат в обхвата 
на проекта за Спортно-турис-
тически център "Перелик", 
съобщи за БТА кметът на 
община Смолян Дора Янкова. 
Архитектурният код, който ще 
регламентира строителните из-
исквания към бъдещите инвес-
титори, ще съхрани автентич-
ността на родопските села при 
изграждането на хотелските и 
туристически обекти, свързани 
с проекта "Перелик".Според 
Дора Янкова подобен архитек-
турен код се въвежда за първи 
път, а целта е да се изградят 
автентични планински селца. 
Бъдещите инвеститори в тези 
селища ще трябва да строят 
хотелите и почивните си бази 
от материали като вар, тухли, 
дърво, камък, тикли. 

В разработвания в момента 
от общината архитектурен код 
е предвидена и максимална ви-
сочина на постройките 7 метра 
при плътност на застрояване 
до 10 процента. Изискванията 
са в синхрон с традиционната 
за Родопите архитектура и с 
тях ще се избегнат грешките 
от презастрояването на част 
от курортите. Площта на урба-
низираната територия на Гела, 
Солища, Стоките и Стикъл ще 
бъде увеличена неколкократно, 
гласи решение на Общинския 
съвет. 

Интервю

Българските 
общини в 
условията на криза
Дора Янкова, 
председател на НСОРБ и 
АРО, пред БНР:

- Как да бъде осигурена 
стабилността на общините 
в условията на финансова и 
икономическа криза? Как 
се отразява кризата върху 
собствените приходи на об-
щините?

- Реално вече я чувства-
ме. Особено в задълбочения 
анализ, който всички общини 
направихме в тези месеци. 

На 3-а страница

Премиерът Сергей Станишев посети пет общини от 
Смолянска област - Неделино, Златоград, Борино, Девин 
и Смолян. В Девин той гостува на финалиста от “Голе-
мият избор” Николай Мартинов.
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Новини
Догодина се очаква да е 
готова отсечката Комотини-
Нимфеа-Кърджали  
През 2010 г. се очаква да 
бъде готова отсечката 
Комотини-Нимфеа-Кър-
джали, чието изграждане 
трябва да започне скоро, 
съобщи гръцкият вестник 
“Македония”. Това стана 
ясно след срещата между 
транспортните министри на 
България и Гърция Петър 
Мутафчиев и Еврипидис 
Стилианидис в Комотини. 
Стилианидис припомни, че 
през последните години е 
открита отсечката Кавала-
Драма-България. 

МОН дари община 
Кирково с три 
училищни автобуса
Министерството на образо-
ванието и науката подари на 
община Кирково три нови 
училищни автобуса. С ре-
шение на местния общински 
съвет те са предоставени на 
учебни заведения в Кирково, 
Чорбаджийско и Бенковски. 
Автобусите ще изминават 
дневно от 56 до 70 км в 
различните направления, а 
разписанията ще важат до 
края на учебната година.

Министерският съвет 
прехвърли на Велинград  
двуетажна сграда
С решение 325 от 11 май 
2009 г. Министерският съ-
вет прехвърли на община 
Велинград правото на соб-
ственост върху сградата 
на бившата общинска ад-
министрация на с. Чепино. 
Двуетажната сграда с площ 
от 151 кв. м в центъра на 
Чепино бе частна общинска 
собственост. След като от 
общината подготвиха иска-
нето и нужните документи 
до Министерския съвет, 
сградата вече е собственост 
на община Велинград.

Нашата анкета 

Към участници в семинара, организиран от АРО, зададохме три въпроса:

Семинари на АРО за ефективните модели 
за управление на общинските ресурси
Обучението се проведе в общините Чепеларе, Кърджали и Велинград

Обучението в родопски-
те общини се реализира по 
проект “Добро управление в 
родопския регион на Бълга-
рия”, който се изпълнява от 
Асоциацията на родопските 
общини (АРО) с финансовата 
подкрепа на Американската 
агенция за международно 
развитие и Балкански тръст 
за демокрация.

В обучението участие взеха 
представители на общинските 
администрации и общинските 
съвети от общините-членове 
на АРО. 

Основните теми, които бяха 
включени, са: общи принципи 
на управление на общинската 
собственост; икономически 
ефективни модели за управле-
ние на търговските дружества 

и общинските предприятия; 
прилагане на нормативната 
рамка при обществените по-
ръчки в общините и др.

Целта е да обхванем всич-
ките 21 общини-членове на 
АРО и да допринесем за 
повишаването на техния ад-
министративен капацитет, 
обясни ръководителят на 
проекта Златка Николова – 
изпълнителен директор на 
Асоциацията на родопските 
общини.

АРО издава по проекта 
информационен бюлетин “Об-
щината: вчера-днес-утре”. В 
процес на разработване е и 
“Наръчник на доброто местно 
самоуправление”.

До края на проекта са 
планирани още три обуче-

ния на тема: “Стратегическо 
управление и развитие на 
общината. Управление на де-
централизираните общински 
звена. Специфични общински 
политики”. По време на обуче-
нието ще бъдат дискутирани 
въпроси, свързани с основни-
те принципи на общинското 
стратегическо управление, 
органи и правомощия по Зако-
на за регионалното развитие”, 
стратегическото планира-
не като общинска политика, 
процеса на децентрализация 
в България и последващи 
ангажименти и правомощия 
за общините и др. Участници 
в обученията ще бъдат отново 
кметове, общински съветници 
и експерти от 21 общини-чле-
нове на АРО.

1. Участието в програми и проекти е една от 
алтернативите за финансиране на общината. 
Как оценявате работата на вашата община в 
тази насока. Посочете един от проектите, над 
които сте работили успешно.

2. Кое партньорство за вашата община се очер-

тава  успешно и полезно – с бизнеса, с медиите, с 
гражданското общество или с неправителстве-
ни организации? Защо? Дайте пример.

3. Какви са впечатленията ви от семи-
нара – допаднаха ли ви темите, имате ли 
препоръки?

Георги Попчев- председател на 
общинския съвет в Ракитово:

• По програма Сапард 
реализирахме проект за питеен 
водопровод -  12 км до Ракито-
во с полипропиленови тръби за 
30л/сек на стойност 4 000 000 
лева. По “Красива България” 
реализирахме проект на стой-
ност 180 000 лева и на 18.12. 
2008 г. открихме Дневен център 
за деца с увреждания – за 24 
деца и с  11 души обслужващ 
персонал.

• Добре работим и с ме-
диите, с кабелна телевизия, с 
вестниците. Добро е сътруд-
ничеството ни с фондация 
“Бъдеще”. 

• За нас са полезни теми-
те, а така също и раздадените 
материали. Ценни са обмяна-
та на информация и решава-

нето на казуси от работата на 
общинската аадминистрация 
и общинския съвет. Устано-
вихме и по-близки контакти 
с екипа на АРО, уточнихме 
бъдещия обмен на инфор-
мация и литература. Добре е 
подобни семвинари да са пак 
двудневни, да се изпращат 
до организаторите въпроси, 
които после да се дискутират 
и които не са решавани добре 
от даден общински съвет или 
кметска управа.

Румен Терзиев – председател 
на общинския съвет в Доспат:

• Ще посоча проекта за 
генералано водоснабдяване на 
Доспат, Касъка и Змеица. Като 
цяло, работата в общината по 
различни проекти е на средно 
ниво.

•Успешно и полезно е 

партньорството ни с бизнеса, 
медиите и като цяло – с не-
правителствените организации. 
Работим успешно с граждан-
ското сдружение за развитие 
на Доспат.

• Впечатленията ми от се-
минара са много добри. 

Георги Попов – кмет на 
община Чепеларе:

• Проектът “Енергийна 
ефективност” – пилотно внед-
ряване на биогориво в община 
Чепеларе.

• Успешно е партньорство-
то ни с бизнеса в проекта за 
“Спортно-туристически център 
Мечи чал”. Приключи  първи 
етап с инвестиране на 10 000 000 
евро от дружество “Чепеларе 
куророт”  ООД.

• На семинара ми допадна-
ха всички теми.
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Одобриха 
инвестиционната програма 
за битовите отпадъци
Общинският съвет в Кър-
джали одобри инвестици-
онната програма за 2009 г. 
на фирма “Титан клинър” – 
изпълнител на услугите по 
управление на отпадъците 
в общината, възлизаща на 
710 900 лв. и я завиши с  32 
000 лева. Средствата ще са 
за нови съдове за отпадъ-
ци, за кошове за листа и за 
ремонтирането на сенници 
на площадките за отпадъци. 
В края на годината фирмата 
трябва да представи отчет 
за изпълнението на инвес-
тиционната програма.

Общината в 
Асеновград подпомогна 
абитуриентите-сираци
По 500 лева получиха абиту-
риентите-сираци от община 
Асеновград. В решението 
си общинските съветници 
записаха и да се отпуснат 
по 200 и за полусираците. 
Общата сума за подпомага-
нето на 24-мата абитуриен-
ти е  5 100 лева, средствата 
са от бюджета на общината. 
В края на учебната година 
и други общини-членове 
на АРО приеха подобни 
решения.

Създадоха  обществен 
съвет в  Мадан за контрол 
на социалното подпомагане
Общинските съветници в 
Мадан гласуваха решение 
за създаването на общест-
вен съвет за упражнява-
не на обществен контрол 
на системата за социално 
подпомагане. Съветът има 
председател и четирима 
членове – представител от 
детска педагогическа стая, 
кмет на село, общински 
съветник и представител на 
бюрото по труда.

Българските общини в условията на криза
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 В отчетите за м.г. и в пла-

нирането на приходите след 
месец август миналата година 
ние започнахме да чувстваме 
реално кризата със следните 
измерения. Първо, много сери-
озно в приходната ни част това, 
което бяхме планирали като 
продажба на общинска собстве-
ност, приватизация, общинско 
имущество, започна да липсва 
и всъщност една голяма част от 
общините, които не успяха да 
си вържат бюджетите, тоест да 
могат да изпълнят приходната 
част и да могат съответно да 
не им останат средства, които 
за тази година да разплащат. 
И всъщност по наше изчисле-
ние, ние имаме една загуба на 
собствени приходи между 700 и 
800 милиона, което не е малко 
за развитието на българските 
общини. 

- В процентно измерение 
какво означава това?

- За тази година кризата ни 
удари преди всичко в собст-
вените приходи и ние много 
внимателно планирахме мест-
ния данък върху сделките, той 
изключително ще намалее – до 
60%.

- Застрашени ли са по ня-
какъв начин услугите за граж-
даните, след като казвате, че 
наистина има сериозен спад 
на приходите на общините, 
собствените приходи?

- В услугите на гражданите 
очакваме също намаляване 
на приходната част, особено 
от инвестиционните пакети, 
които се внасят в общините за 
одобрение, за разглеждане. Но 
всеки кмет заедно с общинския 
съвет си дава сметка, че първо 
и услугите трябва да бъдат 
достъпни, че трябва да бъдат 
изключително добре предло-
жени и мисля, че в тази посока 
ние намираме мярата. Защото в 
последните години това е една 
голяма гордост за сдружението 
на общините. През формите, 
които ние имаме за семинари, 
за обучение, самата програма 
“Административен капацитет” 

на Министерството на админи-
страцията дават възможности  
вече да имаме една модерни-
зирана съвременна българска 
администрация в местните 
власти.

- Администрация, която 
обаче отново ще трябва да 
свива заплатите с 10%, нали 
така?

- Да, това е буферът, който 
е заложен в държавния бю-
джет, който го бяхме позабра-
вили. Преди години го имаше. 
Тези, които сме по-продължи-
телно в местната власт, знаем, 
че преди две-три години този 
10% резерв отпадна и ние си 
получавахме на сто процента 
бюджетите. Сега това е една 
от мерките, с които правител-
ството смята, че поема част 
от буфера като гаранция и 
като един резерв в зависимост 
от това как ще бъде изпълнен 
държавният  бюджет. Но това 
за малките общини е доста 
рисково. Защото, когато да-
ваш заплата при делигирани-
те от държавата дейности, ти 
не можеш да изведеш на 90%, 
ти трябва да извадиш местни 
дейности, които да компен-
сираш и след това да търсиш 
този буфер.  Това в крайна 
сметка ще бъде една голяма 
оценка за нас като местни 
власти и дали сме добри ме-
ниджъри, ние  дали ще можем 
да пренаредим приоритетите, 
дали ще можем да направим с 
местните власти честния раз-
говор кое е приоритетно, кое 
е по-важно и преди всичко да 
запазим социалните и образо-
вателните системи, които да 
бъдат гарантирани, да може 

естествено да има развитие и 
на общините. 

- Как ще бъде засегнато 
изпълнението на европейските 
проекти с тези по-малко доходи 
от собствени приходи?

- Трудно е. Но най-голямото 
предимство е,  че ние успяхме 
миналата година да институ-
ционализираме ФЛАГ. Защото 
сега, дори ние виждаме едно 
свиване и едни консервативни 
мерки, които има и банковият 
сектор към кредитите, които 
отпуска. Затова привилегията 
е фондът ФЛАГ, но все пак то 
също е връщане на тези сред-
ства. И ние там сме облекчени 
в по-лесната процедура и лих-
вите. Но надявам се, че фонд 
ФЛАГ ще бъде една голяма 
глътка въздух и една голяма 
помощ към нас.

- Да, това е много актуална 
тема. Още повече, че бяха бло-
кирани средствата за водния 
сектор. 

- Аз мисля, че тази мярка 
е преди всичко да се намери 
и да се приеме законодател-
ството, свързано с ВиК соб-
ствеността, която касае об-
щините, пък и като цяло.  Ние 
така или иначе сме написали 
проектите, подали сме ги в уп-
равляващия орган. Там имаме 
няколко неща, които трябва 
да изясним. Съфинансиране-
то, което ние трябва да оси-
гурим, което е доста трудно 
в криза да се намери. Второ, 
ДДС, което, ако се намери и се 
направи един добър закон, ние 
ще бъдем освободени и ще 
имаме възможност ДДС-то 
да отиде през оператора или 
през търговското дружество, 
или този, който ще управлява 
собствеността, свързана с 
ВиК. Така че проблемите са 
много, те на са малко. Защо-
то си давам сметка, че една 
малка община, да речем като 
Карнобат, ако направи воден 
цикъл на целия град, той ще 
трябва да намери собствени 
приходи и ДДС, колкото е 
целият бюджет на града. 
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Как община Смолян изпълни общинската 
програма за енергийна ефективност

Добри практики

Предистория
Община Смолян осъществява сво-

ята енергийна политика на базата 
на Общинска програма за енергийна 
ефективност. Първият етап на Про-
грамата е 2005 – 2006 г. Вторият етап 
е за 2007 г. 

В общинската програма за енергийна 
ефективност е направен подробен анализ на 
общината – географско положение и природ-
ни ресурси, водоснабдяване, климатични осо-
бености, транспортни връзки, демографска 
характеристика, икономика, структура на 
заетостта. Значителните разходи за енергия 
на общината наложи създаването и въвеж-
дането на информационна база от обобща-
ващи данни. Базата за следене на енергията 
в началото (2002 г.) включва информация за 
фактическите разходи на горива и енергия по 
функционални групи на общинските дейности 
в натурално изражение. Информацията се 
актуализира всяко тримесечие. 

От 2005 г. община Смолян започна из-
граждането на информационна система от 

база данни по сектори и целеви групи. За всеки 
обект/сграда на общинската дейност – обект на 
финансиране от общинския бюджет, формите са 
попълнени в зависимост от дейността. 

Класифицирана по дейности, информацион-
ната база обхваща целия сграден фонд, който 
принадлежи на общината или е поставен под 
нейно разпореждане. Информацията е разделена 
на две основни групи, като базисната информа-
ция е относително постоянна и дава основните 
строително-конструктивни характеристики 
и видовете инсталации в сградата. Втората 
група данни, променящи се всяко тримесечие, е 
свързана с натуралното и финансово изражение 
на енергопотреблението по видове горива и по 
периоди.

Практика
В Община Смолян има 

общински отговорник по 
енергийна ефективност, кой-
то осъществява следните 
дейности: 

• Организира, ръководи 
и контролира провеждането 
на дейностите за реализа-
ция на мерките за енергийна 
ефективност на територията 
на общината. Координира 
дейността си с Агенцията за 
енергийна ефективност. 

• Координира дейността 
си с Общинската мрежа за 
енергийна ефективност Еко-
Енергия. 

• Участва в разработване-
то на енергийната политика 
на общината. Участва в ко-
мисии, свързани с дейностите 
по енергийната ефективност в 
общината. Изготвя или участ-
ва в изготвянето на програми, 
стратегии и други материали, 
свързани с енергийната ефек-
тивност. 

• Разработва или участва 

в разработването на проекти 
по енергийна ефективност, 
свързани с финансиране от 
международни и други ор-
ганизации. Води регистър с 
информация за състоянието и 
разходите за горива на всички 
сгради общинска собственост. 
Участва в разработването на 
бюджетната програма. Участва 
в подготовката на договори, 
свързани с дейности по енер-
гийна ефективност. 

Община Смолян е член на 
Общинската мрежа за енергий-
на ефективност ЕкоЕнергия от 
2004 г. Мрежата успешно орга-
низира дейността на общините 
участнички за повишаване на 
ефективността в потреблението 
на енергия. Тя им съдейства 
концептуално и технически 
за осъществяването на ини-
циативи, програми и проекти 
за енергийна ефективност и 
популяризира постигнатите 
резултати. 

ФИНАНСОВО И ИН-
ФОРМАЦИОННО ОСИГУ-

РЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА 
Общинската програма по 

енергийна ефективност е обез-
печена с целеви средства в 
общинския бюджет. Целевите 
средства са 5,25% от бюджета. 
Средствата за обследванията 
заемат съществен дял. 

Общинската стратегия за 
енергийна ефективност отго-
воря и на националните при-
оритети за реализиране на 
енергоспестяване и намаляване 
на вредните емисии в атмосфе-
рата, особено след подписва-
нето на протокола от Киото, с 
което страната ни се задължава 
да намали с 8 % равнището на 
парникови газове в периода 
2008 - 2012 г. От тук произтича 
и ангажираността на общината 
за повишаване на енергийната 
ефективност. 

Общината фокусира ини-
циативите си за енергийна 
ефективност предимно в сектор 
“Образование”, поради необ-
ходимостта от здравословни и 
безопасни условия на обучение 

в училищата и детските 
градини, и в целева група 
“Улично осветление” – за 
повишаване на безопасност-
та на движението по ули-
ците и комфортността на 
обитаване на жилищните 
комплекси. 
Ролята и правомощията на 

общината, като местен орган 
на властта, се проявява и чрез 
нейната мотивираща функ-
ция. Тя има възможност да 
въздейства върху поведението 
на потребителите на енергия 
и горива чрез информиране, 
насърчаване, организиране и 
моделиране на определен тип 
поведение, свързано с ефектив-
ното използване на енергията 
и горивата. Местните медии са 
коректен партньор в популяри-
зиране на общинските дейности 
по енергийна ефективност. 

През 2006 г, въз основа 
на програмата, община Смо-
лян е реализирала следните 
дейности: смяна на дограми, 
подмяна на котли, ремонт на 
нафтово стопанство, подмяна 
на радиатори, ремонт на ВиК 
и отоплителна инсталация 
в 15 учебни и едно здравно 
заведение за общо 225 106, 56 
лв. с ДДС.

 През 2006 г. бе проведена 
процедура по ЗОП и избран 
изпълнител за модернизация на 
системите за изкуствено освет-
ление в 40 общински училища, 
детски градини, ученически 
общежития и културни инсти-
туции.  

Сравнителният анализ меж-
ду настоящото и реконструира-
ното състояние, показва: 

• Намаление на инстали-
раната мощност с 881,434 kW 
(с 59,29%), или намалението 
на мощността е с 2,45 пъти 
при постигане на степен на 
осветеност от 1,5 до 2,3 пъти 
над нормата; 
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“Внедряване на система за контрол 
на достъпа и отчитане на работното 
време в община Брацигово”

Предистория
Постигането на европейските стандарти за сигурност 

и обслужване на гражданите наложи въвеждането на 
интегрирана система за контрол. Иновативното решение 
бе взето след многобройни проучвания на резултати от 
внедряване на подобна технология в други организации, 
като бе обърнато внимание най-вече на признаците – 
ефективност и сигурност.

Как община Смолян изпълни общинската програма...
Добри практики

От 4-а страница
• Намаляване на коли-

чеството на необходимата 
електроенергия, при сравними 
модели в 100%-ва експлоатаци-
онна годност, с 1 339 776,64 kWh 
(с 59,29%), или намалението на 
необходимата електроенергия 
е с 2,45 пъти; 

• Намаляване на стойност-
та на необходимата електрое-
нергия, при сравними модели 
в 100%-ва експлоатационна 
годност, с 166 132,30 лева (с 
59,29%), или намалението на 
необходимата електроенергия 
е с 2,45 пъти; 

Бе осъществена презента-
ция на проект „Внедряване на 
технология за оползотворяване 
на биомаса в отоплителна цен-
трала – Смолян”, осъществена 

с активната подкрепа и участие 
на Австрийската енергийна 
агенция, пресконференция с 
участието на представители на 
дървообработващи и дърводо-
бивни предприятия и потенци-
ални клиенти на отоплителна 
централа. Предхождащи дейст-
вия от страна на общинските 
експерти - събиране и обработ-
ка на информация за предпро-
ектни проучвания, срещи и 
дискусии с представители на 
EVN и Австрийската енергийна 
агенция. 

Изработен е проект Подо-
бряване енергийната ефектив-
ност на уличното осветление в 
населените места на Община 
Смолян към „Подкрепа на 
МИЕ и МРГ по изпълнението 
на Стратегията в енергийния 

сектор за намаляване на от-
рицателните икономически, 
екологични и социални после-
дици от по-ранното извеждане 
от експлоатация на реактори 
ВВЕР-440 на АЕЦ „Козлодуй”, 
с който проект Община Смолян 
кандидатства пред МИЕ и фонд 
„Козлодуй”. 

Участие в Проекта на МРРБ 
и ПРООН - Демонстрационно 
обновяване на многофамилни 
жилищни сгради. След като 
Община Смолян бе одобрена 
за участие в проекта, се осъ-
ществиха пресконференции, 
идентифициране на блокове, 
потенциални бенефициенти, 
срещи с домоуправители и 
живущи. 

Във връзка с опазване на 
околната среда, се осъщест-

вява контрол на доставките и 
закупуването на дизелово го-
риво за котлите на общинските 
сгради. Дизеловото гориво е 
с ниско съдържание на сяра, 
което е условие за ефективно 
намаление на вредните емисии 
в атмосферния въздух. 

Резултати
• В енергоспестяващи дей-

ности на училища и детски гра-
дини на територията на цялата 
община са вложени през 2006 г. 
225 106,56 лв.

• Модернизирани са систе-
мите за изкуствено осветление 
в 40 общински училища, детски 
градини, ученически общежи-
тия и културни институции, 
като е постигнато намаление на 
необходимата електроенергия 
2,44 пъти.

Реализирани проекти

“HERITAGE ALIVE” (Живо наследство)
Водеща организация: Залцбург ресърч форшунггезелшафт –  

Австрия; Партньори: Отдел за закрила на историческите места 
на Залцбург,  Австрия; област Горлице, Полша; община Урбино,  
Италия; община Холоко, Унгария; Регион на Йонийските острови,  
Гърция; Център за икономически стратегии и анализи и община 
Кърджали, България; Асоциация Моуритикс, Румъния.

Практика
Системата осигурява кон-

трол на три контролни точки 
(терминали). Използват се 
най-съвременните електрон-
ни идентификационни карти 
– безконтактните. По-висо-
ката степен на сигурност е 
постигната благодарение на 
възможността за свързване 
на системата към елекромаг-
нитните брави на вратите и 
към охранителната система 
– СОТ.

Цялата информация се 
съхранява в база данни, от 
която могат да се изготвят 
справки относно присъствие, 
закъснения, посещения на 
граждани и др.

Резултати
В областта на повишаване 

на ефективността:
1. Намаляване на времето 

за извършване на админи-
стративните услуги.

2. Подобряване качество-
то на обслужване.

3. Намаляване на бюро-
крацията.

В областта на сигурността 
и безопасността – конкретни-
те резултати са:

1. Идентификация на всеки 
посетител.

2. Отчитане на време и 
място на посещение.

3. Контрол на достъпа.
Иноватор:  ст. специа-
лист  Георги Василев

Цел на проекта: 
1. Да утилизира световното 

наследство в CADSES региона; 
2. Да стимулира икономическия 
просперитет, социалната кохе-
зия и промоцира регионалната 
идентичност; 3. Да събере раз-
лични групи от регионалните 
сектори – туризъм, културно 
наследство, образование, мла-
дежки организации и др.; 4. Да 
стимулира културния туризъм, 
промоцирайки регионалните 
икономики; 5. Да реализира и 
развие две конкретни пилотни 
дейности в различни места 
“Световно наследство”; 

Обща стойност на проек-
та: 1 057 091 евро . Финансиращ 
орган: Програма INTERREG, за 
дейностите в България – Про-
грама PHARE.  Времетраене: 
17 месеца Обща стойност: 76 
220 евро.

Съфинансиране от българ-
ските партньори 25 %.

Видове дейности: 1. Адми-
нистративни - работни срещи 
между партньорите и семинари; 
2. Проучвания - инвентариза-
ция и определяне на местните 
заинтересовани страни, про-
учване на съществуващите 
ИТ базирани туристически 
услуги, идентифициране на ат-
ракции “Културно наследство” 
за включване в услугите “Све-
товно наследство”; 3.Пилотни 
дейности за разработване и 
тестване на познавателно тър-
сене за Перперикон; 4. Регио-
нални политики за привличане 
и препоръки -експертна кръгла 
маса – “Регионално развитие 
и пространствено планиране”, 
създаване на мрежа “Живо на-
следство”; 5. Разпространение 
на продуктите сред заинтере-
сованите страни. 

Резултати от проекта: Вир-
туален пътеводител за ученици 
“Перперикон”.
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При президента      

Експертът съветва

Какъв е редът за отдаване на общински 
жилища под наем 

Съгласно чл. 42, ал. 1, 
т.1-4 от Закона за общин-
ската собственост (ЗОС)
по своето предназначение 
общинските жилища са: за 
настаняване под наем на 
граждани с установени жи-
лищни нужди, за продажба, 
замяна и обезщетяване на 
бивши собственици, чиито 
имоти са отчуждени за об-
щински нужди, ведомствени 
и резервни, като ал. 2 в за-
кона посочва, че жилищата 
по ал. 1 се определят от 
общинския съвет по предло-
жение на кмета на общината  
и могат да се променят 
съобразно потребностите в 

общината. 
В разпоредбата на чл. 

43 от ЗОС законодателят 
е посочил лицата, които 
могат да се настаняват под 
наем в жилища за отдаване 
под наем, като в чл. 45 от 
цитирания закон са указани 
лицата, които могат да 
бъдат настанявани в ре-
зервни общински жилища, а 
съгласно разпоредбата на чл. 
45 “а” условията и редът за 
настаняване във ведомствени 
жилища се определят от на-
редбата на общинския съвет 
за установяване на жилищни 
нужди и настаняване под 
наем.

От анализа на посоче-
ните правни норми следва 
да се направи заключение 
за императивния характер 
на цитираните разпоредби 
относно вида на общинските 
жилища, които могат да се 
отдават под наем. Същите 
следва да имат предназна-
чение съответно: жилища 
за настаняване под наем 
на граждани с установени 
жилищни нужди, резервни 
или ведомствени общински 
жилища. 

(Разяснение по темата 
направи юридическият 

екип в областна админи-
страция -Смолян)

Община Рудозем - бенефициент  по  Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013г.”

Община Рудо-
зем  стартира дого-
вор  с изпълнителя 
”Консорциум Палас” 
ООД,  избран по реда 
на Закона за общест-
вените поръчки, за 
проектиране на В и К 
обекти  на стойност 
2 479 459,36 лв. без 
ДДС.   Поръчката  е  част от 
дейностите по  проект с  №58-
131-44-44 ”Техническа помощ за 
интегриран проект: Довеждащи 
колектори до пречиствателна 
станция за отпадни води - гр. 
Рудозем - в двете направления - 
по поречието на река Чепинска 
и река Елховска и изграждането 
на вътрешна канализационна  
и водоснабдителна мрежа на 
населените места по двете 
поречия”, който се реализира 
по  силата на Договор за без-
възмездна финансова помощ  
№58-131-СО44 между Община 
Рудозем и Министерството на 
околната среда и водите.

Проектът се осъществява с 
финансовата подкрепа на Ев-
ропейския съюз, финансовите 

средства за пости-
гането на основните 
цели на Оперативна 
програма „Околна 
среда 2007-2013г.”  
се осигуряват   от 
Кохезионния фонд 
и национално съфи-
нансиране.

В проекта се 
предвижда  да бъдат изготве-
ни работни проекти за стро-
ителство на канализационна 
и водопроводна мрежа на те-
риторията на цялата община.  
Постигане на пълна  проектна 
готовност за финансиране през  
следващия програмен период. 
Осигуряване на възможността 
от  пълна подмяна на старата  
водопроводна мрежа, както и 
изграждане на  нова канализа-
ционна  мрежа на общината. 

Избраният изпълнител има 
задача да  изготви  работни 
проекти за строителство на   В 
и К обекти  в четиринадесет 
населени места. Проектът има 
огромно значение за реализира-
не на общинската политиката в 
областта на инфраструктурата, 

свързана със защита и рацио-
нално използване на водите и  
повишаване дела на населени-
ето с изградена канализацион-
ната мрежа  и   включено към 
пречиствателната  станция за 
отпадни води, както  и нейното   
оптимално натоварване.

Без финансовата подкрепа 
на еврофондовете бюджетите 
на малките общини не биха 
могли да реализират такива 
важни проекти, предвид лип-
сата на достатъчно средства и 
всеобхватността на задачите  от 
местно значение, които трябва 
да решават органите на мест-
ното самоуправление.

Реализирането на проекта 
от Община Рудозем, ще даде 
възможност  за съживяване 
на общинската икономика в 
дългосрочна перспектива с ре-
ализирането на строителството 
на В и К обектите, а те от своя 
страна ще допринесат за подо-
бряване на качеството на живот 
на населението в общината чрез 
осигуряване на здравословна и 
благоприятна жизнена среда.                                                                                                   

Екип по проекта

В подготовка е 
кръглата  маса 
по проблемите 
на планинските 
общини 

Общините- членове на 
АРО са готови с въпроси-
те и проблемите, които ще 
бъдат поставени на кръгла 
маса пред президента 
Първанов, съобщи пред-
седателят на АРО Дора 
Янкова – кмет на община 
Смолян. Темите се отна-
сят до работата при зимни 
условия в планинските 
общините, зимното под-
държане, състоянието на 
инфраструктурата в пла-
нината, перспективата на 
младите хора и бизнеса. 
На кръглата маса ще бъ-
дат представени и добри-
те практики на държавите 
с планински общини в ЕС. 
Идеята ни е заедно местна 
власт и държавни инсти-
туции стъпка по стъпка да 
предлагаме онези реални 
решения за България, кои-
то да доведат до промяна. 
Нужни са постановления, 
решения на Народното 
събрание, за да се подпо-
магат хората от планини-
те, подчерта Янкова.

Идеята да се органи-
зира кръгла маса по про-
блемите на родопските 
общини се роди на сре-
щата на кметовете от об-
щините-членове на АРО 
с президента Първанов 
през ноември м.г. Нужна 
е нова политика, за да не 
се обезлюдява планината, 
затова провеждането на 
национална дискусия по 
тези проблеми ще е от 
полза, съгласиха се тогава 
и кметовете, и президен-
тът.
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Въпрос-отговор

Как да подобрим качеството на предоставяните 
от администрацията услуги?

Всички услуги, предоставя-
ни от администрацията, трябва 
да бъдат описани и да бъдат 
въведени стандарти за качест-
вото. Стандартите трябва да 
включват (когато е приложимо): 
срокове за изпълнение или пода-
ване на заявление за услуга, ус-
ловия за изпълнение, кой може 
да ползва услугата, разходи по 
услугата, начини на плащане, 
какво може да очаква клиентът 
и др. Трябва също така да има 
информация за това къде може 
да бъде подадено оплакване в 
случаите, когато даден стандарт 
за качество е нарушен според 
гражданите.   

Българската администра-
ция, в т.ч. и общинската адми-
нистрация, следва да спазва 
задължителните стандарти за 
качество на административното 
обслужване. Те се съдържат в  
Наредбата за общите правила за 
организацията на администра-
тивното обслужване. Поради 
функционалната си специфика 
общинските администрации 
прилагат и собствени стандарти 
за качество на административ-
ното обслужване. 

Разработените стандарти 
се представят в утвърдена  от 
кмета на общината Харта на 
клиента, със следното съдър-
жание:

• Общите и собствените 
стандарти за административ-
ното обслужване;

• Начините за допитване до 
потребителите за подобряване и 
отчитане на работата по прила-
гането на стандартите;

• Правата на потребители-
те на услуги и организацията на 
работата със сигнали предложе-
ния и жалби във връзка с адми-
нистративното обслужване.

Харта на клиента се пуб-
ликува на официалния сайт на 
общината и се разпространява 
по други подходящи начини.
Ръководството за разработване 
харта на клиента и стандарти 
за обслужване може да бъде 

ползвано на адрес:
http://www.mdaar.government.
b g / d o c s / C l i e n t _ C h a r t _
Development_Instructions.pdf

Всички служители тряб-
ва да са наясно със своите 
задължения и да имат готов-
ност да се отчитат по тях. 
В повечето бюрократични 
организации липсва делеги-
ране на отговорности или пък 
отговорностите се разбиват 
на безброй подотговорности. 
Това означава, че твърде 
много хора поставят подпи-
са си, което от своя страна 
отнема време, прави процеса 

неясен и рисков, защото всеки 
подпис може да струва нещо 
друго. Този подход също 
така означава, че ако нещо се 
обърка, виновни няма. 

Мотото за качество може 
да бъде: намаляване, отмяна, 
реорганизация и яснота на 
отговорностите. 

Стандартите за качество 
на всяка услуга, която се 
предлага, следва да бъдат 
редовно представяни на об-
ществото по ясен и достъпен 
начин - под формата на ин-
формационни листовки, бро-
шури, съобщения в медиите, 
уеб сайтове и др. Гражданите 
имат право да знаят какво 
могат да очакват и кога. Не-
сигурността по отношение на 
тази информация е точно об-
ратното на добро качество.

Гражданите оценяват, ко-
гато им се предоставя инфор-
мация и това води до възста-
новяването и поддържането 
на доверието в публичните 
институции.  След като всички 
знаят какво могат да очакват, 

гражданите могат да започнат 
да дават обратна връзка за 
качеството на услугите. Това 
може да става чрез кратки 
въпросници – така може да 
се разбере дали предлаганата 
услуга се възприема добре 
или не. Събраната инфор-
мация може да се ползва за 
мониторинг и подобряване на 
качеството на обслужване.

Какво трябва да е  налице, за 
да се подобри  качеството:

• ако се въведат стандарти 
за качество;

• ако всички държавни 
служители са запознати с тези 
стандарти; 

• ако те имат умения да 
прилагат в работата си стан-
дартите; 

• ако клиентите (граждани, 
бизнес и др) са наясно и знаят 
каква услуга да очакват; 

• ако клиентите (граждани, 
бизнес и др) имат възможност 
да дават обратна връзка.

(Отговор на поставения 
въпрос даде правният съветник 

на АРО Златина Карова) 

От 3-а страница
Това действително ще мо-

дернизира града, но една бю-
джетна година му е заложена, 
която той трябва да я намери 
чрез финансов ресурс или през 
оператор, който ще избере като 
концесионер или във времето 
доста дълго да се плаща кредит 
или да търсят други бюджетни 
отношения. Миналата година  
показахме изключително го-
лям капацитет - повече от 1600 
проекта сме внесли в управля-
ващите органи.  И то не с лоши 
проекти. 

- Добре ще е и да не бъдат 
блокирани средствата по тези 
проекти наистина. 

- Ние всички сме в пър-
вата година на усвояване на 
средствата, всички се учим. 
Въпросът сега е в партньор-

Българските общини в условията на криза
ството с управляващите органи 
по правилата на европейското 
финансиране в партньорството 
с българското правителство, с 
нашия собствен ресурс как ще 
намерим онази мяра, че ние да 
реализираме тези проекти, те 
да модернизират България и да 
дават едно по-добро качество 
на живот. Защото в крайна 
сметка това е ЕС – България 
да се модернизира, да има ново 
качество на живот и ние да не 
отстъпваме. Няма стъписани 
кметове в тази ситуация.

- Да, но все пак има кмето-
ве, които скоро ще трябва да 
се явяват в съда.  Кажете как 
тълкувате тази кампания ли я 
да наречем или не срещу кме-
товете в последно време?

-  Ние категорично – и 
кметовете, и сдружението на 

общините казваме, че всички 
нарушения трябва да бъдат 
своевременно разкривани и 
виновните за нарушенията 
да бъдат наказани. Има нещо 
много тревожно. Ние като 
кметове и като общински съ-
ветници всеки ден заставаме 
пред гражданите с открито 
лице, за да градим доверието 
и да решаваме заедно с тях 
местните проблеми.  И поради 
тази причина си даваме смет-
ка, че гражданите на България 
заслужават едно ефективно и 
почтено управление, справед-
ливост и пълна прозрачност. 
Обаче не за сметка на дискре-
дитирането на най-близката 
до гражданите институция 
общината. 

(Публикуваме интервюто 
с незначителни съкращения )  
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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.”

Красотите около насОдобрени кредити 
от ФЛАГ

Вече има одобрени искания 
на общини за отпускане на 
кредити от фонд “ФЛАГ”. Кре-
дитът на община  Златоград е в 
размер на 250 000 лв. Исканото 
финансиране ще се използва за 
реализиране на етап от проект за 
реконструкция, ремонт и внед-
ряване на енергоефективни мер-
ки в сградите на три училища на 
територията на общината. От 
15 януари 2009 г. фонд “ФЛАГ” 
започна да приема исканията за 
кредити от общините.  Кредити 
са поискали още общините Бо-
рино, Лъки и Мадан.

Природният феномен “Каменните гъби”

В Златоград имаше българо-гръцки събор
За четвърти път българо-

гръцкият събор край Златоград 
събра хиляди хора от двете 
страни на границата. Само-

дейци представиха пред мно-
жеството богатото фолклорно 
наследство на планината. Гости 
на събора бяха министър-пред-

седателят Сергей Станишев, 
областните управители на Смо-
лян и Ксанти Петър Фиданов  и 
Георгиос Павлидис, кметове от 

двете страни, 
свещеници.

Почетни 
граждани и 
носители на 
ключа на Зла-
тоград станаха 
областният уп-
равител Пав-
лидис и зам.-
министърът на 
регионалното 
развитие  и 
благоустрой-
ството Димчо 
Михалевски.

Премиер-
ът Станишев и 
кметът на об-

щината Мирослав 
Янчев дадоха старт 
на изграждането на  
геотермалната ото-
плителена станация 
в Златоград. 16 млн. 
лева е общата стой-
ност на проекта.

За събора бяха дошли гости от 
двете страни на границата.

Кметът Мирослав Янчев обя-
ви за почетен граждани на 
Златоград Георгиос Павлидис 
– областен управител на 
Ксанти. 

Направиха първа 
копка на Комплекс 
за социални 
услуги в Ракитово 

 Председателят на Народ-
ното събрание Георги Пирин-
ски и министърът на труда и 
социалната политика Емилия 
Масларова направиха първа 
копка на Комплекс за социал-
ни услуги за възрастни хора в 
Ракитово. Заедно с кмета на 
общината Ангел Говедарски 
те прерязаха лентата на новия 
социален обект.

Проектът предвижда из-
граждането на Клуб на ин-
валида и Дневен център за 
възрастни хора, фитнес зала, 
трапезария и дневни поме-
щения, разположени върху 
250 квадратни метра площ. 
Стойността на комплекса е 
около 500 000 лева, като 394 
000 лева се осигуряват от Со-
циално-инвестиционния фонд 
към МТСП. 

За по-малко от четири го-
дини община Ракитово е усво-
ила по социални програми и 
проекти 1 400 000 лева.

На пътя между Кърджа-
ли и Хасково, само на 1 км 
от село Бели пласт, могат 
да се видят най-странните 
скални образувания в райо-
на – т.нар.”Каменни гъби” . 
Някои ги наричат скалните 
гъби, а местните хора -  “Ман-
таркая”. 

Гледката наистина е изу-
мителна – сред почти лунния 
пустинен пейзаж на площ от 
3-4 хектара  в полето са нака-
цали огромни скални късове, 
приличащи на гигантски гъби. 

Високи са по 2 метра и поло-
вина. Толкова е и ширината 
на шапките им. Пънчетата 
имат розов оттенък заради 
минерала клоиноптилолит. 
Зеленият цвят на шапките 
се дължи на друг минерал – 
селадонит. Други минерали 
придават още разнообразни 
оттенъци – сиви и черни 
петна по пънчетата.

Гъбите са се оформили 
преди много време – още 
през палеогена. Образували 
са се вследствие на вулка-

нична подводна дейност, 
когато тук е било дъното на 
море. След оттеглянето на 
водата дъждът, слънцето и 
вятърът са свършили фина-
та работа и са дооформили 
образуванията в днешния им 
вид. Минералите, от които 
са съставени шапките на 
гъбите, са по-здрави и ус-
тойчиви от тези, съставящи 
пънчетата. 

Местността е обявена за 
природна забележителност 
през 1974 година.


