
Ще има реконструкция 
на общинско улично 
осветление 

Община Смолян ще на-
прави подмяна на повече от 
4000  осветителни тела. Те са 
производство на „Дженерал 
Eлектрик” и „ТОРН – Вели-
кобритания”.  Предвидено е 
още да се поднови кабелна 
мрежа в размер на 5000 метра, 
да се въведе система за уп-
равление, базирана на GPRS 
с индивидуално управление 
на 644 осветителни тела и 
мониторинг върху всички ос-
ветителни тела на територи-
ята на град Смолян. Общата 
стойност на проекта е 824 000 
евро. Проектът се фнансира 
от МФ “Козлодуй”.

Визуализацията на дей-
ностите по мониторинга ще 
се осъществяват в изграден 
контролно- информационен 
център, разположен в сгра-
дата на община Смолян и той 
ще е достъпен за гражданите 
на общината.

След завършване на про-
екта общината ще може да се 
похвали с първата в България 
стопроцентова цифрова сис-
тема за управление на улич-
ното и парковото осветление. 
Системата е изградена върху 
елементи, изцяло произве-
дени в Европа и е изключи-
телно иновативна по своя 
характер и възможности. Тя 
е с възможности да обхване 
всички населени места на 
общината. 

Над 200 общински 
служители се обучават      
Проектът обхваща администрациите в 21 общини от Родопите

Асоциацията на родоп-
ски общини реализира про-
ект „Добро управление в 
родопския регион на Бълга-
рия”. Проектът имаше за цел 
да допринесе за подобряване 
работата на държавните 
служители в общинските ад-
министрации и общинските 
съвети в общините-членове 
на АРО, както и да помогне 
за създаване на условия за 
по-добро обслужване на 
гражданите и бизнеса с цел 
повишаване на икономиче-
ския растеж и заетост в 21 

общини-членове на АРО.
По проекта бяха органи-

зирани поредица от обуче-
ния на различни теми, които 
се проведоха в различни 
общини-членове на АРО. 
Основни теми, застъпени в 
обученията, бяха «Успешно 
местно самоуправление», 
«Икономически ефектив-
ни модели за управление 
на общинските ресурси”, 
„Стратегическо управление 
и развитие на общините” 
и др.

До края на м. август 

предстои да бъде дискути-
рана и темата „Подготовка 
на инвестиционни проекти за 
участие в структурните фон-
дове на ЕС – връзка между 
устройственото планиране 
и регионалното развитие”.  
Целта на този семинар ще 
бъде да се обучат представи-
тели на органите на местно-
то самоуправление в плани-
рането и програмирането на 
социално-икономическото 
развитие на общинско ниво, 
тясно обвързано 

На 3-а стр.

Интервю

С доброто партньорство идва 
и успешният проект
Експертът Златина Карова – за управлението на общинските 
ресурси, обществените поръчки и добрите практики в Евросъюза 

- По втория модул от про-
екта на АРО темата на обу-
ченията бе “Икономически 
ефективни модели за управле-
ние на общинските ресурси”. 
Как в администрацията да се 
ориентират какъв модел да 
изберат, за да върви по-добре 
работата?

- Икономически най-ефек-
тивните модели за управление в 
общината зависят от визията на 
общинския съвет как да прилага 

мениджърските подходи, съче-
тани със защитата на общест-
вения интерес. Познаването 
на местната действителност е 
необходимото условие за взе-
мането на най-целесъобразните 
решения по отношение упра-
влението на общинските ресур-
си. Местните власти използват 
редица икономически модели, 
като преобладаващата цел е да 
се постигне по-добра стойност 
на вложените средства и да се 

повиши жизненият стандарт.           
Привлекателността на пуб-

лично-частните партньорства, 
като иновативен инструмент 
за подобряване публичната 
инфраструктура и свързаните с 
нея услуги, нараства все повече 
при управление на общинските 
ресурси. Така се постига най-
добро съотношение между 
устойчив резултат и вложени 
средства в доставянето на 
публична услуга.  На 6-а стр.
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Новини На двустранна среща в Смолян се 
обсъдиха възможни бъдещи проекти 
Да се направи обща запазена марка за Родопите - 
това си пожелаха българи и гърци 

На 10 юли 2009 г. в зала 
247 на общинска админи-
страция - Смолян  се про-
веде работна среща на тема 
“Стратегическо планиране 
– възможности за разрабо-
тване и реализиране на нови 
проекти по Програмата за 
“Европейско териториално 
сътрудничество между Бъл-
гария и Гърция” (2007-2013). 
На срещата от гръцка стра-
на бяха главният секретар 
на Областни местни вла-
сти Драма, Кавала, Ксанти 
Александрос Хоринос, пред-
ставители на Пограничен 
регион “Делта-Родопи” и 
ръководители на фирми. 

Какви са възможностите 
за работа над общи проек-
ти, какви разработки могат 
да се направят и как да 
се използават пълноценно 
средствата от еврофондо-
вете – това дискутираха 
представителите на двете 
страни. Кметът на община 

Златоград Мирослав Ян-
чев, зам.-кметът на община 
Смолян Румяна Янчевска, 
зам.-кметът на Чепеларе 
Васка Дърбоклиева и Илия 
Годев - директор на дирек-
ция "Програми, проекти и 
международно сътрудни-
чество в община Смолян, 
представиха на срещата 
идейни  проекти.  

Специалисти и експерти  

дискутираха още бъдещи 
съвместни проекти в различ-
ни области на трансгранич-
ното сътрудничество между 
общини, неправителствени 
организации и университети 
от Смолянска област и пре-
фектурите Ксанти, Кавала 
и Драма. 

Домакин на работната 
среща бе Асоциацията на 
родопските общини.

Стартира кампанията 
“Смолян - зелен и чист”
От м. юли стартира мла-
дежката кампания “Смолян 
– зелен и чист”. За трета 
поредна година на смени 
през лятото младежите ще 
се трудят на 20 обекта – 
благоустрояване на исто-
рически места  и екопътеки, 
почистване на зелени пло-
щи . Над 600 млади хора от 
община изявиха желание да 
се включат в тазгодишната 
кампания.

Откриха  във 
Велинград първото 
защитено жилище
Във Велинград бе открито 
първото защитено жилище 
за възрастни хора. “Велина” 
бе направена по проект на 
общината, а финансирането 
от 155 000 лева бе по про-
грама ФАР.

Входна такса за туристи 
въведоха в Кърджали
Входна такса за Перперикон 
въведе община Кърджали. С 
решение на общинския съ-
вет тя ще е два лева. Постъ-
пленията ще се използват за 
социализацията на компле-
кса или за подобряване на 
цялостната туристическа 
инфраструктура в общината. 
Годишно Перперикон се по-
сещава от 250 000 туристи, 
очакват се приходи от поло-
вин милион лева. Таксата за 
ученици и пенсионери ще е 
диференцирана. 

Антикризисна програма 
прие  община Доспат
   Антикризисна програма 
прие община Доспат. Фи-
нансовата криза може да се 
преодолее чрез ефективно  
управление на ресурсите, 
смятат икономисти. Об-
щината е направила задъл-
бочен анализ на приходите 
и разходите през миналата 
година.

Изпълняват 
проект за 
учениците

Община Асеновград спе-
чели за финансиране проект  
„Спорт след училище”по 
ОП “Развитие на човешките 
ресурси”. Проектът е с про-
дължителност 13 месеца и е 
на стойност 183 480 лв. 

Общата цел на проекта 
е разнообразяване и разши-
ряване на извънкласните и 
извънучилищните дейности.
Целевата група са ученици 
от училищата/партньори 
по проекта/ на възраст от 6 
до 19 години. В проекта са 
включени 750 ученици.

Грамадни шах дъски 
монтираха на три места

Грамадни шах 
дъски  радват 
любителите на 
шахмата в Асе-
новград, с. Топо-
лово и Нареченски 
бани. Те са с раз-
мери 6,40 на 6,40 
метра, а фигурите 
– дама, офицер и 
цар – са по един 
метър, а пешките 
– по половин метър.

Проектът   е заложен в 
инвестициононата програ-
ма на община Асеновград. 
Трите шаха са по 3 600 лева, 
средствата са от бюджета на 
общината. От администра-

цията имат намерение такива 
дъски да се монтират и на 
други места в общината. В 
Асеновград кметът Христо 
Грудев направи първия ход 
срещу гросмайстор Иван 
Чепаринов.
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ЗА
ПРОТИВ

Златен плакет за юбилея си 
получи училище в Смолян
Със златен плакет на об-
щина Смолян бе удостоена 
Гимназията с преподаване 
на чужди езици “Иван Ва-
зов” в Смолян по повод 
25- годишнината й. Удосто-
яването на учебното заведе-
ние да се впише в почетната 
книга на общината, решиха 
съветниците.

Отчетоха се за работата 
си през първото 
полугодие
 На редовно заседание 
общинският съвет в Зла-
тоград представи отчет за 
дейността си и работата 
на постоянните комисии. 
За първото полугодие на 
годината са проведени 
10 заседания и са приети 
141 решения. 71 на сто 
от решенията са приети 
единодушно, става ясно 
от отчета.

Приеха стратегия за 
развитие на образованието
Общинските съветници в 
Чепеларе приеха актуализи-
рана и допълнена стратегия 
за развитието на образова-
нието в общината до 2013 г. 
Предложението за точката 
в дневния ред бе на кмета 
на общината и постоянната 
комисия по образование в 
общинския съвет.

Ще правят нов ОУП
На заседание общинският 
съвет в Смолян прие зада-
нието за изработването на 
нов общ устройствен план 
на града с план-схема на ко-
муникационно-транспорт-
ната система, съобразен 
с препоръките на общин-
ския експертен съвет по 
устройство на територията.  
Такива планове се правят за 
прогнозен период от 15-20 
години.

Анкета с участници в семинари
На  семинарите на АРО по втория модул – за ефективните модели за управление на об-

щинските ресурси, се включиха експерти и специалисти от общини-членове на асоциацията. 
Потърсихме тяхното мнение по актуални въпроси.

1.Защо, според вас, е важно една община да има своя собственост.
2.Какво мислите в общ план за правените досега замени на недвижим имот. Тези замени 

предпоставка ли са за корупция?
3.Какъв е, според вас,  ефектът от публично-частното партньорство специално във вашата 

община, ако е имало такова партньорство?

Неджатин Кафа – председател на общинския 
съвет в община Борино:

•Важно е, естествено, една община да има 
своя собственост. Собствеността носи приходи 
при добро управление.

•Замените трябва да бъдат в интерес на 
гражданите на общината и в услуга на населе-
нието. Както замените, така и разпореждането 
с общинско имущество са предпоставка за 
корупция.

•Публично-частното партньорство в моята 
община е в сферата на уличното осветление. 
Цялата община светна, грейна, но в крайна 
сметка цената в момента я анализираме. По 
моето лично мнение тя е висока и ще се плаща 
от общината в продължение на  години.

Атанас Иванов – кмет на община Мадан:
• Собствеността е важна, община без соб-

ственост не е община.
• Замените? Зависи от целите, които се 

поставят с тези замени.
• В общината нямаме осъществено публич-

но-частно партньорство.

Минка Пепеланова – общинска администрация 
в Кърджали, сектор “Актуване, придобиване и 
разпореждане с общинска собственост”:

• Важно е една община да има своя 
собственост най-вече заради финансовата й 
сигурност.

• Принципно при замените на по-атрак-

тивен общински имот с предлаган имот на 
физическо или юридическо лице съществуват 
предпоставки за корупция, ако замяната е 
законосъобразна, но не целесъобразна. Ви-
зирам замени с жилищни имоти. Забраната 
в сегашната нормативна наредба  е необхо-
дима, но малко закъсняла. 

Мелиха Осман – общинска администрация 
Кирково:

•Една община тряябва да има своя 
собственост и целта е да постъпват прихо-
ди. Основен приход в нашата община е от 
отдаването под наем, продажби на имоти 
общинска собственост.

•Мисля, че замените не са предпоставка 
за корупция.

Пламен Райчев – председател на ОбС - Лъки:
•В условията на децентрализация  об-

щините не са само администратори, а и 
мениджъри.

•Законът за общинската собственост ре-
гламентира сложния юридически състав при 
извършването на подобен род  управление и 
разпореждане с общинско имущество. В об-
щина Лъки има извършени няколко замени на 
имоти, които са от обществена значимост.

•В община Лъки има приета наредба за 
публично-частно партньорство през 2008 г., 
което регламентира този род партньорство. 
За съжаление все още не сме я прилагали.

Над 200 общински служители се обучават      
От 1-а стр

с устройственото планиране, 
като важна предпоставка за 
успешна подготовка и реа-
лизация на инфраструктурни 
проекти (пътища, ВиК мре-
жи и съоръжения, сметища, 
социална инфраструктура, 
индустриални зони, благо-
устрояване на населените 
места, туризъм и комуника-
ции), финансирани от струк-
турните фондове на ЕС чрез 
оперативните програми. 

Освен теоретични позна-

ния, програмата предлага 
на участниците практическа 
информация за актуалното 
състояние в изпълнението 
на оперативните програми и 
за успешни практики у нас и 
други европейски страни.

Планираме до края на 
проекта да бъдат обучени 
общо над 200 представители 
на общински администра-
ции и общински съвети. В 
обученията участие вземат 
и представители на областни 
администрации и НПО-та.

По проекта бяха издаде-
ни и пет броя от информаци-
онния бюлетин „Общината: 
вчера-днес-утре”, както и 
„Наръчник на доброто мест-
но самоуправление”

Проектът се финансира 
от фонд “България”, съз-
даден от Американската 
агенция за международно 
развитие, и German Marshall 
Fund на САЩ.

Златка Николова

изпълнителен директор 

на АРО
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 Разходите по бюджетно 
перо. 1. Човешки ресурси  
„Брутна сума за заплати” са 
точно фиксирана сума по про-
екта и включват възнагражде-
ния и осигуровки за сметка на  
работодателя.

За да бъдат допустими 
разходите за възнаграждения, 
същите следва са в съответ-
ствие с нормативната уредба 
- Кодекса на труда, Закона за 
задълженията и договорите, 
Кодекса за социално осигу-
ряване, Закона за здравното 
осигуряване  и Закона за 
данъците върху доходите на 
физическите лица.  

При определяне размера 
на възнаграждението е не-
обходимо да се съблюдава 
следното: 

1) Относно ТРУДОВИТЕ 
ДОГОВОРИ:

Да има съответствие меж-
ду дните в отчета за при-
съствие на персонала,  дните 
във ведомостта за заплати и 
декларация обр. 1, която се 
подава в НАП. 

Има случаи при които в 
отчетната форма за явяване/
неявяване на работа са отче-
тени по-малък брой отработе-
ни дни, а възнаграждението е 
начислено за пълен месец.

2) Относно ИЗВЪНТРУ-
ДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕ-

Експертът съветва

Как става отчитането на възнагражденията
В течение на 

някîлкî ãîдини 
îсъществявам 
îдитîðски анãа-
жименти îт-
нîснî пðîвеðка 
дîпустимîстта 
на ðазхîдите пî 
Дîãîвîðи за без-
възмездна пîмîщ 
пî пðîекти, съ-
финансиðани пî 
пðîãðама PHARE на ЕС. 

Ще пðедставя честî дîпускани ãðешки îт стðана на 
бенефициентите пî пðîектите, съфинансиðани пî пðî-
ãðама ФАР, кîитî са кîнстатиðани в пðîцеса на мîята 
пðактика пî такива îдитîðски анãажименти.

НИЯ (ОБЛИГАЦИОННИ 
ДОГОВОРИ, т.нар. „граж-
дански” договори):

• Тези договори се сключ-
ват на основание Закона за 
задълженията и договорите.

• Предмет на догово-
ра е предоставяне на краен 
резултат. Не може да има 
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕ-
РИСТИКА. Това е характерно 
за ТРУДОВ договор. Изис-
кванията за изпълнение на 
работата се вписват в самия 
облигационен договор.

•В договора не трябва да 
има изискване за  определено 
работно място и определено 
работно време.

•За да се начисли въз-
награждение, е необходимо 
изпълнителят да представи 
отчет за извършената работа 
(Time sheet) по дни, тъй като 
възнагражденията в бюджета 
по договорите за безвъзмезд-
на помощ са за месец или за 
ден. Размерът на възнаграж-
дението следва да съответ-
ства на изразходваното вре-
ме в отчета за извършената 
работа. 

Когато през периода на 
изпълнение на проекта се про-
менят ставките за осигуровки 
и данък върху общия доход, е 
необходимо бенефициентът и 
изпълнителят по трудовия до-

говор или облигационния до-
говор да подпишат допълни-
телно споразумение или анекс 
към първоначалния договор 
относно възнаграждението на 
изпълнителя.  Новият размер 
на възнаграждението и нови-
те размери на осигуровките 
трябва да са в рамките на одо-
брения бюджет по проекта.

Когато в хода на изпълне-
ние на проекта възложителят 
одобри удължаване на про-
екта, но без да се извършва 
промяна в бюджета,  следва да 
се  направи  разчет за необхо-
димите средства за изпълнение 
на дейностите, заложени в 
проекта.  Необходимо е да се 
направи докладна записка до 
ръководителя на организаци-
ята бенефициент  по Договора 
за безвъзмездна помощ, с което 
да се уведоми по кои позиции 
ще има преразход,  причините, 
размера и да се предложат 
варианти за финансиране на 
преразхода. Необходимо е 
своевременно  да се анализира 
разходването на средствата, 
за да има техническо време за 
представяне пред възложителя 
(съответното министерство)  
на искане за разместване меж-
ду бюджетни пера. 

Превишенията в продъл-
жителността на периода за 
заплащане или размествания 
в размера на възнаграждени-
ята между отделните позиции 
в екипа следва да се съгласува 
с възложителя по Договора за 
безвъзмездна помощ - чрез 
писмено уведомяване или 
адендум (в зависимост от 
размера на изменението).

Ако не е представено пис-
мено искане пред възложите-
ля и не е одобрена промяна, 
не може да се извършва ед-
нолично компенсиране на 
преразход по едни позиции 
с неизразходвани суми по 
други позиции в рамките 
на едно и също бюджетно 
перо! Задължително трябва 

да има писмено уведомяване 
на възложителя по договора 
за безвъзмездна помощ или 
подписан адендум за измене-
нията в бюджетното перо.

Неизразходваната сума 
по едно или няколко пера 
не може да бъде прихваната 
срещу преразходите по други 
позиции в бюджетно перо 
единствено по решение на 
бенефициента, без е извър-
шена промяна в бюджета 
чрез съответната процедура 
(писмено уведомяване или 
подписан адендум с възложи-
теля, в зависимост от размера 
на промяната).

Констатирани слабости:
1) Извършено  изплащане 

на възнаграждение за период, 
през който лицето не е в пра-
воотношение с бенефициента 
като изпълнител по проекта.

2) Има случаи да се вме-
няват задължения и да се 
изплащат възнаграждения 
преди датата на сключване на 
договора, което е недопустим 
разход.

3) Имаше един случай, 
при който за лица, назначени 
по извънтрудово правоот-
ношение, бе представено 
Лично ТРУДОВО  досие или 
Лично ТРУДОВО  дело, в 
които имаше  молби за на-
значаване и освобождаване;  
подписани декларации, че 
са на разположение 8 часа/
дневно; ДЛЪЖНОСТНА ХА-
РАКТЕРИСТИКА. Това са 
признаци за „прикрит” трудов 
договор. В този случай следва  
договорът да се оформи като 
трудов и да се начислят и вне-
сат осигуровки в съответните  
размери по реда на чл.41 ал. 1, 
т. 1  от Кодекса за социалното 
осигуряване.

4) Констатиран преразход 
в броя на месеците и оттам в 
общата сума на изплатените 
възнаграждения и осигуровки, 
без писмено уведомяване на 
възложителя.        На 5-а стр.

Рîсица Щъðбîва
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Експертът съветва

Как става отчитането на възнагражденията
От 4-а стр.
Допустимият разход е в 

рамките на бюджета. Пре-
вишението в броя единици и 
общата сума остава за сметка 
на бенефициента.

5) По една позиция в бю-
джетно перо  има неизползвана 
сума, която е прихваната  срещу 
преразходите по други позиции 
в същото перо, без писмено уве-
домяване или подписан аден-
дум с възложителя по Договора 
за безвъзмездна помощ. 

6) По извънтрудово пра-
воотношение в сметка за из-
платени суми осигурителният 
доход бе определен в по-малък 
размер (поради грешно прило-
жен процент за нормативно-
признати разходи). На тази 
база бяха изчислени и внесени 
осигуровките и данък върху 
общия доход.  

В следващ месец е конста-
тирана грешката и са доначис-
лени и внесени допълнително 
осигуровки и ДОД, с което се 
е извършило изравняване до 
полагаемия се нормативен раз-
мер. Тези корекции не бяха от-
разени и обяснени в справката 
за изплатени възнаграждения, 
която се представя ежемесечно 
на възложителя (съответното 
министверство), нито в сметка-
та за изплатени суми в месеца 
на корекцията, нито в описа на 
документите, който се пред-
ставя на възложителя, заедно с 
финансовия отчет.  

По тази причина в месеца на 
корекцията се отчете превише-
ние над бюджета. А всъщност 
това не бе превишение, а довна-
сяне до нормативните размери 
за предходните месеци. 

В такъв случай би било 
редно да се направи справка, в 
която да се отразят осигурител-
ният доход, начислените осигу-
ровки и ДОД за всеки месец и 
общо за периода. Да има обяс-
нение за доначислените суми. 
Тази справка да се приложи 
към документацията, която се 

представя на възложителя.
В сметките за изплатени 

суми следва да се отразят до-
пълнително удържаните лични 
осигуровки и ДОД. Изплатената 
сума следва да съответства на 
изплатената чиста сума с разхо-
ден касов ордер или с платежно 
нареждане по дебитна карта на 
лицето.

Справката за изплатените 
възнаграждения и  внесени 
осигуровки, която се представя 
ежемесечно на възложителя 
по Договора за безвъзмездна 
помощ, следва да се преработи 
с допълнително удържаните 
лични осигуровки и ДОД, както 
и с допълнително начислените 
осигуровки за сметка на рабо-
тодателя, с които се доначис-
лява разликата до норматив-
ните размери за периода на 
грешката. Сумите  в  справка за 
изплатените суми за месеца, в 
който се извършва корекцията, 
следва да съответствуват на су-
мите в платежните нареждания, 
с които се внасят осигуровките 
и ДОД към НАП и на описа на 
документите, който се предста-
вя на възложителя.

За обяснение на корекция-

та към документите, които се 
представят на възложителя, 
е целесъобразно да се прило-
жат:

•Справка за  първоначално 
начислените възнаграждения, 
осигуровки и ДОД  за месеца, 
в който се извършва корек-
цията;

•Справка за необходимите 
допълнителни осигуровки и 
ДОД за предходен период, за 
който се извършва корекция;

•Справка с окончателните 
суми за възнаграждения, осигу-
ровки и ДОД за месеца, която 
включва и корекциите за пре-
дходен период. Данните в тази 
справка следва да съответству-
ват на фактически изплатените 
възнаграждения с разходен 
касов ордер или с платежно 
нареждане по дебитна карта 
на всяко лице и  платежните 
документи за всеки вид осигу-
ровка и ДОД.  Тези платежни 
документи се описват в описа, 
който  е неразделна част от 
финансовия отчет.

7) Обикновено възнаграж-
денията на чужденците по про-
ектите са за техническа услуга 
(всякакви услуги от консултант-

ско естество и маркетингови 
проучвания). В сметката за 
изплатени суми не трябва  да 
се приспадат нормативно-
признати разходи, за да се 
определи данъчната основа за 
облагане.  Съгласно  ЗДДФЛ чл. 
37, ал.1, т.7 във вр. с чл.37, ал.2 
данъчната основа е брутното  
възнаграждение, към което се 
прилага данъчната ставка (за 
2009 година е 10 % - чл. 46, ал. 
1 от ЗДДФЛ). 

8) Изразходвана сума по 
перо 1.3.  бе оформена като 
възнаграждение на чужденци, 
изпълнители по проект.  А 
разходите по това перо са 
КОМАНДИРОВКИ!!!! Това не 
е възнаграждение!

Мерната единица „Per 
diem” означава командировъч-
ни дневни и нощувки.

Смисълът на перо 1.3.2. е 
командировки на чужденци в 
България.

Възнаграждението на чуж-
денците може да е в перо 1.2. 

Извънтрудовите правоот-
ношения  с чужденците  в кон-
кретния случай са невалидни.

Регистриран одитор
Росица Щърбова

В Кърджали откриха “Водното огледало”
След близо 40 години 

се сбъдна една мечта на 
жителите от Кърджали. 
Обектът е пример за добро-
то взаимодействие между 
централната изпълнителна 
и местна власт при реали-
зирането на важни проекти. 
”Водното огледало” ще 
бъде отлична база за отдих, 
спорт и култура. 

За изграждането на “ 
Водното огледало “ МРРБ 
осигури над 77 млн. лв. 
Съоръжението събира 1,5 
млн. куб. м. вода, то ще 
защитава Кърджали от 
наводнения и ще превърне 
Арда в плавателен канал в 

рамките на града . Идеята 
за корекцията на коритото 
на Арда има дълга история, 
започнала от 1971 г.

Предстои цялостното 

оформяне на парковата 
зона край канала, офор-
мянето на пешеходни и 
велоалеи, ще има и нов 
въжен мост.
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Прогнози    
Общините очакват един 
милиард лева по-малко 
заради кризата

Българските общини 
очакват през 2009 година да 
разполагат с около 1 мили-
ард лева по-малко финан-
сови средства в сравнение с 
предходната година заради 
икономическата криза.

Прогнозата на управи-
телния съвет на Национал-
ното сдружение на общи-
ните в Република България 
(НСОРБ) бе огласена на 
дванайсетата национал-
на среща на общинските 
финансисти, проведена в 
средата на м. юни в курорта 
“Албена”.

Общините ще реализи-
рат около 700-800 милиона 
лева загуба на собствени 
приходи, а към очаквания 
дефицит се прибавя и задър-
жането на 10 на сто от бю-
джетния трансфер, поясниха 
от сдружението.

По-късно ще разполага-
ме с по-точни данни и тогава 
е възможно прогнозираният 
спад на финансови средства 
да бъде коригиран - да бъде 
по-голям или по-малък, 
коментира изпълнителният 
директор на НСОРБ Гинка 
Чавдарова.

Финансистите диску-
тираха още около общин-
ските финанси по време 
на криза, възможността 
местната власт да приложи 
реални и ефективни мерки 
за намаляване на ефекта от 
стагнацията.   

Междувременно стана 
ясно, че ЕБВР отпуска втори 
заем от 35 млн. евро за под-
помагане на общините чрез 
фонд ФЛАГ.  Средствата 
от фонда се използват за 
отпускане на заеми за общи-
ните, които кандидатстват 
за средства от фондовете 
на ЕС.

Интервю

С доброто партньорство идва и успешният проект
От 1-а стр.

Ръководствата на общините 
разглеждат малкия и средния 
бизнес само като източник на 
приходи от данъци, а не като 
партньор за реализация на зна-
чими местни кономически и со-
циални проблеми; нерегулирано 
отношение към активността на 
неправителствените организа-
ции и граждански сдружения и 
те са често бреме за общините; 
търсят се форми за намиране 
на територия за обединяване на 
МСП – например клъстерния 
подход, а не се генерират проек-
ти, под шапката на които да се 
постигнат същите цели. Всички 
тези аспекти на икономическия 
живот в страната могат да 
намерят положително решение 
и развитие при прилагане про-
цедурата на публично-частното 
партньорство при изпълнение 
на проекти от силен обществен 
интерес.

- Какви казуси, подсказани 
от участниците, решавахте на 
семинара?

- По време на семинара 
участниците  поставяха актуални 
въпроси, свързани с отчуждава-
не, разработване на нормативни 
актове, свързани с управление 
на общинската собственост, 
разработване и управление 
на стратегически документи, 
прилагане на процедури по 
възлагане на малки обществени 
поръчки, управление на отпадъ-
ци, образователна и социална 
инфраструктура, публично-
частни партньорства. По време 
на дискусиите се коментираха 
казуси, свързани с възобновяеми 
енергийни източници, улично 
осветление, управление на гор-
ски фонд и др.

- Най-често  какви грешки 
се допускат в общините при 
обществените поръчки?

- Най-трудно в общините 
продължава да бъде прилага-
нето на процедури, изискващи 
специфична техническа обо-
сновка и свързани с подбор не 
само по най-изгодна цена, а при 
сравнение на икономически най-
изгодна оферта. Общинските 
специалисти имат нужда от 

типова документация, която да 
облекчи и унифицира тяхната 
работа по прилагане на На-
редбата за възлагане на малки 
обществени поръчки и именно 
това се опитвахме да изработим 
и коментираме по време на 
обучението. Най-честите греш-
ки, които споделят колегите, 
са свързани с трудности при 
определяне на специфичните 
изисквания към участниците, 
провеждане на процедури чрез 
състезателен диалог и най-вече 
при сключване и последващ 
контрол по изпълнение на до-
говорите.

- Кое, според вас, е най-ва-
жното за доброто управление на 
общинската собственост? Как 
в общините да се прилагат 
опитът и добрите практики в 
Европейския съюз?

- Ето някои обобщени из-
води от досегашната практика 
при прилагането на добрите 
практики в ЕС, от които мест-
ните власти в България ще 
могат да се възползват чрез 
механизмите на ПЧП: 

• от значение е опитът на 
другите страни, които вече са 
правили ПЧП. Пример е Сло-
вения, която успя да избегне 
грешките, допуснати от Чехия 
и Унгария;

• често причините за ПЧП 
са свързани с трудности на 
публичния сектор да осигури 
бюджетни средства и желани-
ето му да намали разходите, но 
това не следва да бъде водещ 
критерий за иницииране на 
ПЧП. Не трябва да се възпри-
ема, че финансовото бреме ще 
се поема само от частния парт-

ньор. Участието на частния 
партньор е не по-маловажно и 
ако искаме да видим успешни 
ПЧП в България, този вид 
проекти е необходимо да бъдат 
достатъчно привлекателни и за 
двата партньора и най-вече за 
частния сектор. Участието на 
частния партньор в ПЧП обаче 
не е свързано само с облаги, 
а и с поемането в един про-
дължителен период на редица 
проектни рискове, традици-
онно поемани от държавния 
сектор;

• ПЧП функционира най-
добре, когато има изричен 
политически ангажимент на 
местните власти да включат 
частния сектор в проекти на 
публичния сектор;

• необходимо е да се при-
лагат възможно най-стандар-
тизирани методи за обществени 
поръчки, които толерират про-
зрачността и обективизма;

• макар и изгоден вариант 
за финансиране на ПЧП, не бива 
вниманието да се фокусира из-
цяло на структурните фондове;

• в доста страни от Евро-
пейския съюз ПЧП се използ-
ват извън областта на проекти 
за техническа инфраструктура, 
например за училища, стади-
они, съдебни палати, болници 
и др., т.е. за социална инфра-
структура. Тук става въпрос не 
само за тяхното изграждане, 
но и за поддръжката и ремон-
та им;

• в България само 4% от 
населението е обхванато от 
проекти, реализирани по линия 
на ПЧП, докато в Европа този 
процент е 40;

• ефективно разпростра-
нение на натрупания опит от 
прилагането на ПЧП;

• за ПЧП водеща роля тряб-
ва да играе обществеността. 
Необходимо е да има независим 
контрол през всички фази от 
проекта, реализиран по линия 
на ПЧП, като едновременно с 
това се поддържа медийна и 
обществена осведоменост по 
всички въпроси.

Въпросите зададе
Величка Иванова
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Открита е процедура

Ще има финансиране на 
проекти по Схема “Подкрепа за 
дребномащабна инфраструктура…”

Министерството на регионалното развитие и благоу-
стройството обявява процедура за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ по Оперативна програма “Реги-
онално развитие” 2007 – 2013 г. по Схема за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за дребнома-
щабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в 
градските агломерации”.

Схемата цели ограничаване и максимално предотвра-
тяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на 
населението в градските агломерационни ареали чрез из-
граждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни 
съоръжения за предотвратяване на свлачищните процеси. 
Осигуряване на защита за населението и имуществото му 
чрез подкрепа на дейности за заздравяване и укрепване на 
свлачища. Ограничаване разрастването на свлачищните 
процеси чрез изграждане на автоматизирани системи за 
мониторинг.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира 
с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европей-
ския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълня-
ват на територията на Република България, в рамките на 86 
общини в обхвата на градските агломерационните ареали.

 Минималната сума на безвъзмездната финансова помощ 
на проект е 300 000 лв., а максимална – 1 000 000 лв.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват: 

•Инфраструктурни мерки за силово укрепване и ста-
билизиране на свлачища, като разрушаване на незаконно 
построени сгради и съоръжения, способстващи за развитието 
на свлачището, разрушаване на негодни за ползване сгради 
и съоръжения, поради развитието на свлачището;

•Изграждане на съоръжения за понижаване на подпочве-
ните води под нивото на хлъзгателната повърхнина (хоризон-
тални сондажи, събирателни шахти и др.) за отвеждането им 
извън територията на свлачището и изграждане на съоръже-
ния за отвеждане на повърхностните води извън територията 
на свлачището (окопи, канавки, дренажни ребра и др.);

•Инфраструктурни мерки и изграждане на нови съо-
ръжения за заздравяване и конструктивно укрепяване на 
свлачището;

•Изграждане на защитни съоръжения при срутища – 
укрепване на активната част от срутището, покриване с 
метални (телени) мрежи, предпазни канавки, уловителни 
мрежи, уловителни стени, предпазни насипи, защитни на-
веси и др.;

•Вертикална планировка на района на свлачището с цел 
осигуряване на устойчивост на откоса.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 
06. 11. 2009 г.

Пълният комплект от документи и Насоките за кандидат-
стване са публикувани на интернет адреси: http://www.mrrb.
government.bg и http://www.bgregio.eu

Над 82 000 000 лв. 
предоставя ОПРР за развитие 
на туристическите атракции
•148 общини от страната могат да 
кандидатстват с проекти по програмата

До 16.00 часа на 4 септември 2009 г. 148 общини 

ще могат да кандидатстват по схема за предоста-

вяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за 

развитието на туристически атракции”, съобщиха 

от дирекция “Европейска кооординация и връзки с 

обществеността” при МРРБ. Схемата е по Опера-

тивна програма “Регионално развитие”, приоритет 3 

“Устойчиво развитие на туризма”, операция “Подо-

бряване на туристическите атракции и свързаната 

с тях инфраструктура”. Общият размер на безвъз-

мездната финансова помощ е 82 858 124 лв. От тях 70 

429 405 лв. са съфинансиране от Европейския Фонд за 

регионално развитие, а 12 428 719 лв. са национално 

съфинансиране. 

Схемата ще подкрепи развитието на конкурентноспо-

собни туристически атракции, които допринасят за ди-

версификация на туристическия продукт, намаляване на 

териториалната концентрация и по-равномерно разпределе-

ние на ползите от туризма. Дейностите, които ще получат 

подкрепа, включват:

•Развитие на природни, културни и исторически атрак-

ции – реставрация, консервация, експониране, оборудване, 

въвеждане на техники и програми за интерпретация и ани-

мация и др.

•Развитие на туристическата инфраструктура, необходи-

ма за нуждите на атракциите (туристически пътеки и пътеки 

на здравето, маршрути за катерене, езда и колоездене, места 

за пикник, указателни табели, посетителски информационни 

центрове).

•Развитие на допълнителна дребномащабна техническа 

инфраструктура в района на атракциите, необходима за по-

сещението им (пътища/улици за достъп, детски площадки, 

съоръжения за отдих и спорт с нестопанска цел, паркинги, 

зелени площи, тоалетни, осветление, малки съоръжения за 

събиране на отпадъци, комунални услуги, съоръжения, об-

служващи туристическата атракция и посетителите, достъп 

за хора с увреждания, необходими за развитието на цялостен 

туристически продукт).

•Съпътстващо обучение на персонала, работещ в под-

крепяните атракции.

•Допълнителни дребномащабни неинфраструктурни 

дейности, имащи пряко отношение към подкрепяните ат-

ракции (организиране на събития в района на атракциите, 

маркетингови и рекламни дейности). 
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Асоциация на родопски общини
47004

44
0040


httpwww

“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.”

Излезе от печат “Наръчник на доброто 
местно самоуправление”

Часовник отмерва времето 
в Брюксел и Ню Йорк

Асоциацията на родоп-
ските общини издаде “На-
ръчник на доброто местно 
самоуправаление”. Издание-
то е в 76 страници и в него са 
разгледани няколко основни 
теми, които касаят работата в 
общините – основи на мест-
ното самоуправление, стра-
тегия за иновации, стандарти 
за местни дейности, услуги, 
предоставяни от общините, 
каква трябва да е общинската 
политика при учредяването 
на търговски дружества, ра-

IN MEMORIAM
Изказваме нашите най-
искрени съболезнования 
на близките, приятелите  
и колегите от община Ра-
китово по повод прежде-
временната кончина на 

АНГЕЛ 
ГОВЕДАРСКИ 
кмет на общината

Дълбок поклон пред 
светлата му памет!

Асоциация на 
родопските общини

Красотите около нас

Язовир “Доспат” 
Язо-

вир “До-
спат” се 
намира 
в  с ъ р -
ц е т о 
на при-
казните 
Родопи, 
н е п о -
с р е д -
ствено до едноименния град, 
на около 82 км западно от 
град Смолян. Разположен 
на 1 200 метра надморска 
височина, той е най-високият 
язовир в България, а със сво-
ите 22 000 дка водна площ е 
вторият по обем.

Природата около язовира 
е чудно красива. Язовирът 
блести като елмаз, а отсреща 
по високите склонове на За-
падните Родопи са накацали 
къщички и хотели. Вековните 
гори от смърч и бял бор са 

нався-
к ъ д е 
н а о -
к о л о , 
к а т о 
пръс -
т е н 
около 
езеро-
т о ,  а 
възду-

хът опиянява с мириса на 
смола.

Язовирът е богат на 
риба. В него плува кос-
тур, шаран, кефал, уклей, 
червеноперка и пъстърва. 
Тук има отлични условия 
за развитието на спортен и 
стопански риболов. 

Непосредствената бли-
зост на язовира до града, 
както и прекрасната приро-
да предполагат прекрасни 
възможности за отдих и 
туризъм.

Часовник в Момчилград 
отмерва времето не само у 
нас, но и в Брюксел и в Ню 
Йорк. Той се намира над 
новопостроената чешма в 
центъра на града и минава-
щите оттам могат да видят 
часовото време в столицата 
на Е  вропейския съюз  и в 
американския град, където е 
централата на ООН.

Идеята за различното от-
брояване на времето е на 
момчилградчани, надписите  
“Момчилград”, “Брюксел” и 
“Ню Йорк” на часовниците 
над чешмата  са поставени от 
общината .

Чешмата беше изградена 
в началото на 2009 г. с помо-
щта на побратимената с Мом-
чилград община Измит.

Велинград е обявен за 
спа столица на Балканите

Велинград бе официално 
обявен за спа столица на 
Балканите. Това признание 
градът получи на 17 декем-
ври м.г. в Сараево. Именно 
тогава градът бе  обявен за 
спа столица на Балканите 
от Балканския алианс на 
хотелиерските асоциации 
(БХРА).

Курортът разполага с 

уникална природа и добре 
развита туристическа база, 
предлагаща целогодиш-
но туристически услуги. В 
района  има 80 минерални 
извора, 15 вида вода, бога-
то културно-историческо 
наследство. 500 000 турис-
ти посещават Велинград 
годишно. Хотелската база 
разполага с над 4 600 легла. 

бота по проект, делегирани 
бюджети и др.

Изданието е по проект 
“Добро управление в родоп-
ския регион на България”. 
Проектът се финансира от 
Американската агенция за 
международно развитие и 
Балкански тръст за демо-
крация.

Наръчникът ще се раз-
пространи в общините-чле-
нове на АРО и сред всички, 
които се включиха в обучени-
ята в рамките на проекта.


