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ИНФОРМАЦИОНЕН	БЮЛЕТИН 

 						Електронно	издание	на	Националното	

сдружение	на		

общините	в	Република	България		    
web: www.namrb.org; e-mail: namrb@namrb.org       

  брои�   29/14 юли 2017 г. 

На 12 юли членове на Управител-
ния съвет на НСОРБ се срещнаха 
с министъра на регионалното раз-
витие и благоустройството Нико-
лай Нанков, зам.-министрите Де-
ница Николова, Малина Крумова 
и Валентин Йовев, началника на 
кабинета Мая Никовска и изпъл-
нителния директор на Агенцията 
по геодезия, картография и кадас-
тър (АГКК) Михаил Киров.  
Представители на УС в срещата 
бяха кметовете на Троян, Димит-
ровград, Лом, Благоевград, Вели-
ки Преслав, Елин Пелин, Карлово 
и Самоков. Участваха и изпълни-
телният и зам.-изпълнителен ди-
ректор на НСОРБ, както и управи-
телят на НСОРБ-Актив 
На срещата бяха обсъдени въз-
можностите за намаляване на ад-
министративната тежест и общите 
приоритети на общините и МРРБ.  

ОПРР 
На въпрос за недостига на средст-
ва за образователна инфраструкту-
ра по програмата от министерст-
вото отговориха, че проблемът ще 
бъде решен до края на месеца. 

Възможности за намаляване на административната 

тежест коментираха НСОРБ и МРРБ 

Друга инфор-
мация по 
ОПРР: 

•МРРБ рабо-
ти за облек-
чаване на ре-
жимите при 
прехвърляне 
на държавни 

сгради на общините – при спазване 
на Закона за държавните помощи. 

•По Приоритетна ос 2 „Енергийна 
ефективност в периферните райо-
ни“, където бенефициенти са 28 по
-малки общини, към момента има 
свободен ресурс около 20 млн.лв. 
(от спестявания по проведените 
обществени поръчки). След прик-
лючване на всички процедури по 
сключените договори, ще се вземе 
решение за обявяване на втора 
процедура на конкурентен подбор.  

•По предстоящата процедура за 
социална инфраструктура за въз-
растни – до края на 2017 г. се очак-
ва МТСП да подготви план за 
действие и да посочи приоритетни 
услуги за възрастни, които да бъ-
дат финансирани от ОПРР. 

•По всички казуси с държавните 
помощи: работи се активно с МФ 
за подготовка на типов договор за 
предоставяне под наем на социал-
ните жилища, които ще бъдат изг-
радени със средства по ОПРР. 

Финансиране на ВиК инфраст-
руктура в неконсолидираните 
области  

МРРБ подготвя специален инстру-
мент – т.нар. Фонд за малките, 
който да осигурява възможности 
за финансиране 65-те общини,  
лишени от достъп до европейски 
средства. Фондът ще бъде на реги-
онален принцип – всяка инвести-
ция ще се гледа от мащаба на об-
ластта и как се обвързва с другите 
ВиК системи. За тях също се пла-
нира изготвянето на регионални 
прединвестиционни проучвания.  

МРРБ смята, че развитието на 
ВиК инфраструктурата във всички  
категории трябва да бъде иконо-
мически обосновано, а не базира-
но на безвъзмездна финансова по-
мощ. ВиК секторът трябва да за-
почне да се самоиздържа, което 
ще става с плавно покачване на 
цената на водата, гъвкава полити-
ка по начисляване на амортизации 
и заделяне на процент от постъп-
ленията за реинвестиции.  

Предстоящи промени в ЗУТ  

МРРБ подкрепя искането на 
НСОРБ за облекчаване на съгласу-
вателните процедури в общините 
и за намаляване на администра-
тивна тежест върху гражданите и 
бизнеса.  

Проблеми със съгласуването на 
ОУП в НИНКН 

МРРБ е наясно с проблема на об-
щините при съгласуване на Общи 

 

 

Цитат	на	броя:	“„Поредицата	от	спортни	събития	през	летните	месеци	дават	възможност	на	голяма	част	от	подрас-

тващите	да	се	запалят	в	различни	спортове.	Освен	това	изграждат	имиджа	на	града	ни,	а	също	така	не	на	последно	място	

развиват	и	събитийния	туризъм.	Хилядите	състезатели,	които	посещават	Пловдив	по	време	на	различни	спортни	събития	

през	летните	месеци	е	много	добър	икономически	модел	за	града“, Иван Тотев, кмет на община Пловдив, пред Радио Фокус  
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На 3 февруари т.г. беше приета 
Наредбата за стипендиантската 
програма (НСПДА) в държавната 
администрация. С нея се създадо-
ха необходимите предпоставки за 
привличане и задържане на слу-
жители със специфична експерти-
за и квалификация, както и за пре-
одоляване недостига на експерти 
от определени специалности в 
държавната администрация. 
Съгласно чл. 2 и чл. 5 от НСПДА 
Министерският съвет определя с 
решение списък на специалности-
те, за които в отделните админист-
рации има недостиг на експерти и 
за които могат да се предоставят 
стипендии на студенти през след-
ващата календарна година.  
В списъка се включват специал-
ности, за които в продължение на 
повече от 18 месеца администра-
цията не е намерила подходящи 
кандидати чрез конкурс или по 
реда на чл. 81а от Закона за дър-
жавния служител. Наличието на 
посочените условия се доказва 
чрез справка от Административ-
ния регистър, портала за мобил-
ност в държавната администрация 
и/или друг подходящ начин. 
Администрациите, в това число и 

общините, в срок до 31 юли на 
текущата година могат да изпра-
тят мотивирано предложение от-
носно специалности, за които има 
недостиг на експерти, вкл. инфор-
мация за причините за недостига, 
броя и размера на необходимите 
стипендии. 
Пакетът от документи се изпраща 
до дирекция „Модернизация на 
администрацията” в администра-
цията на МС, както и на имейл 
sp@government.bg. 
Информация за кандидатстването 
е публикувана и на Портала за 
обществени консултации в раздел 
„Публикации” – www.strategy.bg. 
За повече информация: Даниела 
Сечкова, дирекция „Модерниза 
ция на администрацията” в адми-
нистрацията на Министерски съ-
вет на тел. 02/940 2626. 
Образец на мотивирано предложе-
ние (Приложение №1 от НСПДА) 
може да бъде изтеглено от: http://
www.namrb.org/podavane-na-zaiavki-ot
-obshtchinite-za-vkliutchvane-v-
stipendiantskata-programa-v-darzavnata
-administraciia  
или http://www.strategy.bg/
Publications/View.aspx?lang=bg-
BG&categoryId=&Id=232&y=&m=&d
=  

До 31 юли общините приемат заявки за  
стипендиантската програма в държавната  

администрация 

Продължава от стр. 1 

те устройствени планове с 
НИНКН и риска да не спазят сро-
ка за приемането им. 

Министър Нанков ще организира 
тристранна среща с Министерство 
на културата за намиране на по-
добро решение. 

Възобновяване на дейността на 
Съвета по децентрализация  

Първото заседание ще бъде насро-
чено в началото на септември и 
ще бъде направено необходимото 
за актуализация на състава на съ-
вета. МРРБ очаква от НСОРБ пред-
ложение за теми за заседанието. 

Подготовка за предстоящия мо-
ниторинг от Съвета на Европа 
по прилагането ЕХМС  

МРРБ и НСОРБ ще изработят съв-
местен план от мерки за действия 
по изпълнението на препоръките.  

Подобряване финансирането на 
общинските пътища 

От МРРБ предлагат смесена ра-
ботна група да подготви варианти 
(вкл. връщане на пътния данък), 
които да се проиграят с цифри и 
едва тогава да се реши кое е по-
изгодно.  

Целенасочена инвестиционна 
програма: МРРБ и НСОРБ да 

обединят усилия за залагане на 
финансов ресурс в бюджет 2018 г. 
за реализация на част от мерките в 
програмата. 

ВАЖНО 

Отлага се сключването 
на едно от споразумения-

та с АГКК 
След проведена среща с ръководс-
твото на МРРБ, ви информираме 
за следното: 

1. Препоръчваме на общините по 
своя преценка да стартират сключ-
ването на едното от споразумения-
та с Агенцията по геодезия, кар-
тография и кадастър (АГКК) по 
чл. 6 и чл. 22 от Закона за геодези-
ята и картографията. Споразуме-
нието има за предмет предоставя-
не на материали и данни от Гео-
картфонда, необходими за изпъл-
нение на произтичащи по закон 
правомощия на общините. По своя 
преценка и с оглед специфичната 
ситуация в общината, кметовете 
могат да предлагат включване на 
допълнителни клаузи. 

2. Постигната е договореност за 
отлагане сключването на споразу-
мения между общините и АГКК 
по чл. 55, ал. 8 и ал. 9 от Закона за 
кадастъра и имотния регистър. 
Това са споразумения за предоста-
вяне на кадастрални услуги от 
името на АГКК, но чрез общинс-
ките администрации. МРРБ пое 
ангажимент за допълнително пре-
цизиране на условията за предос-
тавяне на услугите, за резултатите 
от което ще ви информираме сво-
евременно 

ВАЖНО за Националната  
програма за саниране 

Общините вече са предупредени с 
писмо от МРРБ да не подписват 
споразумения със сдруженията на 
собствениците по условията на 
действащата програма, както и да 
не изпращат заявления за интерес 
и финансова помощ към “Българ- 
ска банка за развитие”АД. 
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Днес в Бургас, с любезното дома-
кинство на общината, се провежда 
заседание на Управителния съвет 
на НСОРБ. 
♦УС приема рамката за организа-
цията на годишната среща на мес-
тните власти и избира място за 
провеждането й; 
♦Обсъжда и приема становища по 
редица нормативни документи, 
като ЗИД на Закона за движение 
по пътищата, предложение по 
Гражданско-процесуалния кодекс 
и др. 
♦Дава оценка на етапните резул-

УС оцени резултатите от първите срещи с новите  
министри 

Спешни мерки, които общините следва да предприемат в изпълнение на 
РМС №338 

Електронен бюлетин 29/2017 

тати от работна група, която под-
готвя предложения за продължа-
ване на Националната програма за 
саниране; 
♦Над 10 общини са внесли в УС 
актуални проблеми, по които се 
очаква НСОРБ да вземе решение; 
♦Ще се актуализират, съобразно 
ресурсното осигуряване, общинс-
ките събития по време на Българс-
кото председателство. 
Домакините ще организират посе-
щение на различни обекти и Цен-
търа за видеонаблюдение на об-
щина Бургас  

С Решение 338 от 23 юни т.г. на 
Министерския съвет е предвидено 
да се предприемат мерки за пре-
махване на изискването от заяви-
телите на административни услу-
ги за представяне на 12 удостове-
рителни документа на хартиен 
носител. Посочените в Приложе-
ние 1 документи следва да се на-
бавят само по служебен път.  
Съгласно т. 2 от решението, всич-
ки административни органи в срок 

до 1 август т.г. следва да актуали-
зират информацията за предоста-
вяните от тях административни 
услуги и режими в Административ-
ния регистър, като се обърне внима-
ние на пълнотата и актуалността на 
документите, които се изискват за 
всяка една услуга или режим, съгл. 
чл. 25, ал. 1 от Наредбата за Адми-
нистративния регистър. 
От 1 до 15 август ще бъде извър-
шена проверка за пълнотата на 

въведената информация в Регис-
търа на услугите в ИИСДА за пре-
доставяните от общините услуги. 
До 15 август Главният секретар 
на МС ще уведоми ръководители-
те на административни структури 
за неизпълнение на задълженията 
по наредбата за търсене на дис-
циплинарна отговорност от длъж-
ностни лица. 

С 65 участници от 41 общини се 
провежда днес съвместното засе-
дание на постоянните комисии 
към НСОРБ по администрация и 
електронно управление и по земе-
делие, гори, селски и планински 
райони.  
В него участват представители на 
ДА „Електронно управление и 
Министерството на земеделието, 
храните и горите. 
Общите теми, които разглеждат 
представителите на двете комисии 
са: мерки за намаляване на адми-
нистративната тежест и инвести-
ции в развитието на широколенто-
ва инфраструктура за интернет в 
селските райони по подмярка 7.3 

от ПРСР 2014 – 2020 г. 
Другите теми от заседанието: 
∗Допустими инвестиции и крите-
рии за подбор на проекти по пред-
стоящите приеми по подмерки 8.3, 
8.4, 8.6 от ПРСР за инвестиции в  
горските територии; 
∗Актуални въпроси по подготовка 
на втория прием за инфраструктур-
ни проекти по подмярка 7.2; 
∗Подготовка за вписване на нота-
риални заверки от длъжностни 
лица в общините в ИС „Единство 
2” на нотариалната камара. 
∗Обмен на електронни документи 
през ИС „Акстър”. 
В следващия брой очаквайте ре-
шенията на комисиите. 

Предстоящо 
 

Национален дискусионен 
форум „Образование за 
всяко българско дете –  
отговорностите на  

държавата и общините“ 
  

Форумът ще се проведе на 20 юли 
в хотел „Рамада“, София, от 10 до 
13 ч. Той се организира съвместно 
от НСОРБ и МОН.  

Основната цел на срещата е да се 
обсъди практическото прилагане 
на Механизма за съвместна работа 
на институциите по обхващане и 
задържане в образователната сис-
тема на деца и ученици в задължи-
телна предучилищна и училищна 
възраст, в чието прилагане общи-
ните имат ключова роля. Очаква-
ме в дискусиите да се включат 
кметове, заместник-кметове и екс-
перти от общините, както и отго-
ворни представители на останали-
те ангажирани страни.  

Предварителна програма може да 
видите на: http://www.namrb.org/
uploads/tinymceup/files/Novini2/
programa_20_07yty.pdf 

Заявки за участие могат да се нап-
равят на адрес: https://goo.gl/forms/
tiitoRxYPyjXrGgc2 до 17 юли 
2017 г. 

Мерки за намаляване на административната тежест  
обсъждат днес две постоянни комисии на НСОРБ 
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Тази седмица изпълнител-
ните директори на НСОРБ 
и на Джуниър Ачийвмънт 
България – Гинка Чавда-
рова и Милена Стойчева, 
подписаха споразумение 
за сътрудничество и парт-
ньорство между двете ор-
ганизации. 

Организацията има спора-
зумения за дългосрочно 
партньорство с 18 общини 
в процеса на обучение на 
младежи по предприема-
чество.  

Те са част от „Стратегия за развитието на образованието в 
общините“, целяща да модернизира образованието в реги-
оните чрез ефективно сътрудничество на община, местен 
бизнес и образователни институции.  

Становища по проекти на нормативни актове: 
• По проект на Закон за изменение и допълнение на 
Закона за опазване на земеделските земи, публикуван 
за обществено обсъждане на интернет страницата на 
Министерството на земеделието, храните и горите 
(МЗХГ) на 10.07.2017 г. – изпратено до МЗХГ; 
•По проект на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти – изпратено до МРРБ. 
Работни групи и срещи: 
• 10 юли, София: първо заседание на междуведомст-
вената работна група по демографските въпроси; 
•11 юли, София: 
∗заседание на Националния съвет за закрила на детето; 
∗първо заседание на Обществения съвет към Комисията 
по европейските въпроси и контрол на еврофондовете; 
∗първо заседание на Експертния съвет за интеграция 
на информационните ресурси към ДА „Електронно 
управление; 
∗експертна работна среща за анализ за неизпълнение 
на част от мерките по РМС №411 от 2016 г. по промя-
на на предназначението на сгради или на части от тях; 
•11 – 12 юли, Велико Търново: обучение „Обезпечава- 
не и събиране на местни данъци, такси и глоби“, орга-
низирано от НСОРБ-Актив. В обучението се включиха 
близо 70 общински данъчни експерти; 
•11 – 12 юли, ЦОМВ, с. Гергини: обучителен форум 
„Как да изграждаме добър имидж на общината“. Учас-
тваха 30 специалисти по връзки с обществеността, 
протокол и комуникации от 24 общини; 
•12 юли, София: среща с министъра на регионалното 
развитие и благоустройството; 
•12 – 13 юли, Брюксел: 124-та Пленарна сесия на Ко-
митета на регионите на ЕС; 
•13 – 14 юли, с.Арбанаси: обучение за независими 
експерти по Етикета за добро управление; 

•13 юли, София: 
• заседание на комисиите по земеделието и храните и 
по регионална политика, благоустройство и местно 
самоуправление в 44-то НС, във връзка с инициатива-
та „Вкусът на България“, част от Кампанията „Купу- 
вам българско“, организирана от БНТ2 и НСОРБ; 
•представяне на изследване „Правене на бизнес в ЕС 
2017: България, Унгария и Румъния“; 
•заседание на Националния съвет по миграция и ин-
теграция; 
•заседание на Националния съвет по въпросите на со-
циалното включване към Министерския съвет; 
•работна среща на експертно ниво за анализ за неиз-
пълнение на част от мерките по РМС №411 от 2016 г.; 
•14 юли, София: 
•общо заседание на ПК на НСОРБ по администрация и 
електронно управление и по земеделие, гори, селски и 
планински райони; 
•среща в Министерство на финансите за обсъждане на 
пречките за неизпълнение на част от мерките от Реше-
ние №411 на Министерския съвет от 2016 г.; 
•информационна среща във връзка с обявяване на про-
цедура за прием по подмярка 19.2 от ПРСР; 
•14 юли, Бургас: заседание на УС на НСОРБ .  
Очакваме от общините: 
•данни за общинските служители, извършващи нота-
риална заверка – до 24 юли на v.kojuharov@namrb.bg; 
•информация за изпълнението на залегналите в Нацио-
налния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. 
мерки – до 24 юли на namrb@namrb.org; 
•информация във връзка с преговорите по Бюджет 
2018 за формулиране на предложения за нормативни 
промени, свързани с възнагражденията на общинската 
администрация – до 25 юли на pozicia@namrb.org; 
•становища по проект на нова наредба за проектиране 
на пътищата  – до 28 юли на namrb@namrb.org 

Накратко от изминалата седмица 

Електронен бюлетин 29/2017 

На 11 и 12 юли НСОРБ ор-
ганизира обучителен форум 
„ Как да изграждаме добър 
имидж на общината“, в 
който участваха 30 общин-
ски експерти по връзки с 
обществеността, комуни-
кации и протокол.  
Форумът премина на много 
високо ниво, с активно участие, атрактивно представени 
теми и споделяне на добри практики.  
Снимки: Веска Тодорова, PR екперт, община Самоков 
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ер за МДТ да се потърси техноло-
гична възможност за осигуряване на 
електронна служебна проверка при 
предоставяне на комплексни адми-
нистративни услуги. 
⇒ Осигуряване на възможност дек-
ларациите за местните данъци и 
такси да се подават по електронен 
път в общините  
Според нас, мярката е изпълнена, 
тъй като съгласно чл. 102, ал. 1 от 
ДОПК подаването на декларации по 
електронен път може да се извърш-
ва с квалифициран електронен под-
пис или с ПИК, издаден от НАП. 
По принцип, почти всички общини 
са създали условия за подаване по 
електронен път на декларации с 
електронен подпис, но ползването 
на сегашните електронни формуля-
ри не позволява предварителна про-
верка за грешки. Често данъчните 
администрации трябва допълнител-
но да уточняват с данъкоплатците 
пропуските и грешките. 
На този етап през портала на НАП 
се тества пилотно възможността за 
подаване на данъчна декларация. За 
да се осигурят по-широки възмож-
ности за използване на ПИК кодове-
те, е необходимо да се създаде тех-
нологична възможност за предвари-
телна проверка на формулярите и да 
се осигури съвместимост в използ-
ваните софтуерни системи. 
Чрез Единния портал за електронни 
административни услуги могат да 
се подават отделни образци на дек-
ларации само в общините Варна, 
Баните, Пещера, Добрич, Столична 
община. Община, която има отдел-
на платформа, засега е Варна. 
С оглед специфичните изисквания, 
определени с ДОПК и с цел унифи-
циране на практиките, е необходи-
мо да бъдат издадени нови указания 
на НАП във връзка с новите изиск-
вания на КАО. 
•14 юли: Работата на експертно ни-
во продължава и днес със срещи в 
МФ за анализ на причините за неиз-
пълнение на част от мерките по 
РМС 411 от 2016 г.  
НСОРБ ще информира подробно 
общините за резултатите от тези 
консултации, които ще бъдат 
включени в доклад на МФ.  

През изминалата седмица в Минис-
терство на финансите се проведоха 
поредица експертни срещи за об-
съждане на причините за неизпъл-
нение на част от мерките за намаля-
ване на административната тежест 
(РМС №617 от 2015 г. и РМС №411 
от 2016 г.). Срещите са в съответст-
вие с правителственото решение за 
възобновяване работата на междуве-
домствените работни групи по 
проблемните области, възпрепятст-
ващи нарастването на инвестиции-
те: „Несъгласуваност на админист-
ративните процедури, свързани с 
реализацията на инвестиционни на-
мерения и забавяне предоставянето 
на услугите от централната и мест-
ната администрации“ и „Време за 
плащане на данъци“. 
•11 юли: представители на минис-
терствата на финансите и на регио-
налното развитие, Камарата на ин-
женерите в инвестиционното проек-
тиране и НСОРБ обсъдиха причини-
те за неизпълнение на мярката, 
свързана с облекчаване на режима 
за промяна на предназначението на 
сгради/части от тях, когато се из-
вършва промяна на предназначение 
на нежилищно помещение, без ра-
боти по преустройство на помеще-
нията (с изключение на недвижими-
те културни ценности). 
На етап обществено обсъждане на 
проекта на ЗИД на Закона за уст-
ройство на територията (октомври 
м.г.) НСОРБ – въз основа на проуч-
ване сред общините, представи от-
рицателно становище поради липса 
на гаранции за защита на обществе-
ния интерес и широки възможност 
за безконтролни промени на пред-
назначението на помещения при 
дадените условия.  
На този етап предложението не мо-
же да бъде прието, тъй като строе-
жите по чл. 147 от ЗУТ са шеста 
категория и е недопустимо условия 
и изисквания, приложими за строе-
жи от най-ниската категория, да се 
разпростират върху строежи от по-
високи категории. Всяка категория 
строежи носи своя специфика и 
правни последици, уредени в ЗУТ. 
С оглед на това, че към момента е 
сформирана работна група в МРРБ 

за подготовка на проект за измене-
ние и допълнение на ЗУТ, считаме, 
че този въпрос трябва да бъде отне-
сен за обсъждане в нея. 
•13 юли: представители на МФ и 
НСОРБ обсъдиха причините за не-
изпълнение на мерки, свързани с 
местните данъци и такси и предос-
тавяните в тази връзка администра-
тивни услуги от общините:  
⇒ Оптимизиране на процедурата по 
издаване на данъчна оценка на имот 
в частта на предвидената отмяна за 
представяне на данъчна оценка, в 
случаите на облагане с данък “нас- 
ледство” и данък при придобиване 
на имущества в същата община, 
която издава данъчната оценка 
Ако се осигури технологична връз-
ка между информационните систе-
ми на нотариусите и общините, би 
могло да отпадне изискването за 
представяне на съответния доку-
мент пред друг административен 
орган, в случаите когато за имотите 
е подадена декларация и те се обла-
гат по реда на ЗМДТ. Необходимо е  
актуализиране на методическите 
насоки и процедурите на НАП във 
връзка новите изисквания на КАО. 
С оглед изискването по чл. 20 от 
ЗМДТ – данъчната оценка на недви-
жимите имоти на гражданите да се 
определя от служител на общинска-
та администрация (приложение №2) 
в зависимост от вида на имота, мес-
тонахождението, площта, конструк-
цията и овехтяването и съобщаване-
то й на данъчно задължените лица, 
считаме, че при липса на подобно 
технологично решение е подходящо 
преразглеждане на мярката. 
Съществуват множеството имоти, 
които не са обект на деклариране и 
облагане с данък (земеделски земи 
и гори) и при тях задължително 
следва да се предостави допълни-
телна информация и документи за 
установяването на размера на да-
нъчната оценка. 
⇒ Премахване на таксата за издава-
не на удостоверение за задължения 
към общината и въвеждане на слу-
жебна проверка  
Предложението е в рамките на ра-
ботната група към МФ, НАП, 
НСОРБ и разработчиците на софту-

Обсъждат се причините за неизпълнение на мерки за намаляване на  
административната тежест  
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Докладът е част от поредица изда-
ния на Световната банка, които 
сравняват условията за правене на 
бизнес на местно ниво в големите 
градове на различни европейски 
държави. Той обхваща 22 града в 
България, Унгария и Румъния. На 
измерване подлежат теми в регу-
лирането, отнасящи се до пет фази 
в жизнения цикъл на малките и 
средни фирми: започване на биз-
нес, получаване на разрешително 
за строеж, присъединяване към 
електроразпределителната мрежа, 
регистриране на собственост и 
изпълнение на договори.  
За България докладът оценява ре-
гулаторната среда в шест града: 
Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, 
Русе и София. Според основните 

констата-
ции, бъл-
гарските 
предприе-
мачи се 
изправят 
пред раз-

лични регулаторни пречки в зави-
симост от мястото, в което устано-
вяват своята дейност. Например – 
регистрирането на фирма отнема 
14 дни във Варна, или една седми-
ца по-малко, отколкото в София. 
Процедурата за получаване на раз-
решение за строеж в София е 97 
дни, а в Русе е 10 седмици повече. 
Разходите за процедурата обаче в 
Русе са най-ниски в България – 
това е единственият град в страна-
та, в който разноските за получа-
ване на разрешително за строеж са 
под средните за ЕС.  
Докладът констатира, че всички 
български градове отчитат показа-
тели, превъзхождащи средните 
стойности за Европейския съюз 
при изпълнението на договори, 

Електронен бюлетин 29/2017 

Световната банка представи в София доклада си „Правене на бизнес в  
Европейския съюз“ 

като Плевен и Варна отбелязват 
същото и по критерий „започване 
на бизнес“. Все още е налице по-
тенциал за подобряване на проце-
дурите за издаване на разрешение 
за строеж и присъединяване към 
електроразпределителната мрежа. 
Изследванията на експертите на 
Световната банка посочват зат-
рудненията, дават препоръки в 
областта на политиките и откроя-
ват добри практики по места, кои-
то лесно биха могли да се прило-
жат по-широко, без изменение на 
нормативната и регулаторната 
рамка в съответната страна.  
Пълният текст на доклада може да 
бъде намерен на 
www.doingbusiness.org/EU1  
Участие в дискусията по предста-
вяне на доклада взеха вицепреми-
ерът Томислав Дончев, министъ-
рът на финансите Владислав Гора-
нов, кметът на София Йорданка 
Фандъкова, кметове на румънски 
и унгарски градове. 

На вниманието на общините, 
чиито проекти по операция 
„Независим живот“, финан-
сирана по ОП „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014 –

2020 изтичат 
Обръщаме внимание на общините, 
че вече следва да са получили на 
електронните си пощи уведомле-
ние от АСП по повод изпълнение-
то на ПМС №137/05.07.2017 г. за 
одобряване на вътрешнокомпен-
сирани промени на утвърдените 
разходи по области на политики/
бюджетни програми по бюджета 
на МТСП за 2017 г. за предоставя-
не на социалните услуги „Личен 
асистент“, „ Социален асистент“ и 
„Домашен помощник“. За целта с 
постановлението бяха осигурени 
15,7 млн.лв. за осигуряване на ус-
тойчивостта по общинските про-
екти, които изтичат до края на та-
зи година. 

Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството е 
изпратило писма до всички бене-
фициенти на ОП “Региони в рас-
теж” с указания относно обхвата 
на контрола, упражняван от Дър-
жавна агенция “Електронно уп-
равление” по отношение на техни-
чески и функционални задания в 
областта на електронното управ-
ление и информационните и кому-
никационни технологии. 

Бенефициентите на ОПРР е необ-
ходимо да предоставят на ДАЕУ 
за проверка на съответствието с 
чл. 58а от Закона за електронното 
управление техническите и функ-
ционални задания (техническа 
спецификация и свързаните с нея 
документи, касаещи само съдър-

жанието на техническата специфи-
кация по ЗОП) за провеждане на 
обществени поръчки за разработ-
ка, надграждане или внедряване 
на информационни системи или 
електронни услуги. 

Писмото за удостоверяване на съ-
ответствието и/или мотивираното 
решение на председателя на ДА-
ЕУ за несъответствие на техничес-
кото задание (спецификация) с 
установените нормативни изисква-
ния следва да бъдат предоставени 
на УО на ОПРР, заедно с докумен-
тацията на обществената поръчка, 
за осъществяване на предварите-
лен контрол преди верификация 
на законосъобразност на сключе-
ния договор с изпълнител. 

МРРБ с указания за обхвата на контрола,  
упражняван от ДАЕУ 
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Финландците отдавна са приз-
нати за най-четящата нация в 
Европа, но и днес продължа-

ват процесите на трансформация на 
библиотечната система с цел опти-
мизация на работата и подобряване 
качеството на услугите. Отчитайки 
натрупания опит, развитието на 
технологиите и новите тенденции, 
финландското правителство приема 
нов Закон за дейността на библио-
теките, който влиза в сила от 1 яну-
ари 2017. В цялата страна текат 
обучения и подготовка на библио-
течните директори за внедряване на 
промените.   
Макар и много различна по своята 
структура, библиотечната система 
на Испания, и в частност на Катало-
ния, също е в процес на трансфор-
мация в резултат на активна поли-
тика на местно и регионално равни-
ще за подобряване качеството на 
услугите в сферата на културата и 
образованието. В Барселона функ-
ционират 40 обществени библиоте-
ки, а до края на следващата година 
ще отворят вратите си още три но-
ви. Със своите близо 5 хил. кв.м. 
площ, библиотеките са „ най-
големия културен обект в града“  – 
твърдят експерти от Консорциума 
за развитие на библиотеките към 
Министерството на културата на 
Каталония. Основополагащ за съ-
ществените промени в сектора е 
планът за 10-годишно развитие 
„Библиотеките на XXI век – от ин-
формация към знание“.  

Мрежата от глобални библиотеки в 
България обхваща 980 регионални, 
общински и читалищни такива. Най
-малката група са общинските биб-
лиотеки – само 19, но всички са 
членове на мрежата на Фондацията. 
Фокусът върху тях в рамките на 
този проект не е случаен – тези 
библиотеки са много различни по 
профил и набор от предлагани ус-
луги, намират се в различни по го-
лемина, демографски и икономи-
чески показатели населени места, 
персоналът им варира от 2 до над 
20 души. Те имат особено място в 
библиотечната система в страната 
спрямо ясно профилирания статут 
на големите регионални библиоте-
ки и специфичния профил на чита-
лищните библиотеки, които заемат 
най-голям дял в мрежата. Развитие-
то на капацитета на общинските 
библиотеки е ключово и заради 
особеният модел на партньорство с 
местните власти, в рамките на кое-
то те развиват дейността си.  
Фондация „Глобални библиотеки – 
България“ вече работи за надграж-
дане на постигнатите резултати от 
този изключително успешен проект 
като насърчава и подкрепя ефектив-
ното сътрудничество между библи-
отеките и местната власт за пости-
гане на услуги с високо качество и 
подобряване благосъстоянието на 
местните общности.  
Повече за проекта на: http://
www.glbulgaria.bg/bg/node/29874 

Завърши последният обучителен 
модул за директори и служители на  
общински библиотеки в рамките на 
проект „Повишаване на обучител-
ния капацитет на мениджъри и слу-
жители в общинските библиотеки”, 
финансиран по Програма Еразъм+. 
Проектът се изпълнява от Фонда-
ция „Глобални библиотеки – 
България“ изпълнява в партньорс-
тво със 7 общински библиотеки в 
страната – в Асеновград, Димит-
ровград, Исперих, Карлово, Казан-
лък, Котел и Самоков. 
20 служители от тези общински 
библиотеки и от екипа на Фондаци-
ята преминаха специализирани обу-
чения в Испания и Финландия, раз-
делени в две обучителни програми 
– по модерен библиотечен менидж-
мънт и нови библиотечни услуги.  
Беше разработена и обучителна 
програма на български език и про-
ведени обучения за служителите на 
останалите общинските библиоте-
ки, които не са включени в консор-
циума. Тематично и съдържателно 
богатите обучения и възможността 
за познавателни посещения и дис-
кусии с директори и служители от 
чуждестранни библиотеки, позволи 
на участниците да осмислят два 
различни модела на управление и 
функциониране на обществените 
библиотеки в двете страни.  

Служителите в 7 общински библиотеки преминаха обучителни курсове   

Хвостохранилището “Голям Буко-
вец” над с. Железна в община 
Чипровци в бъдеще няма да създа-
ва проблеми на хората в селото.  

През последните три години хора 
от Железна многократно подаваха 
сигнали, че при силен вятър гор-
ният слой на хвостохранилището 
се разнася и песъчинки от него 
покриват покривите на къщите 
им, а въздухът се замърсява.  
По решение на Общински съвет-

Чипровци, общината е сключила 
договор с фирмата, която експлоа-
тираше мината край Железна, хра-
нилището да бъде засипано с по-
ловин метър пръст. Над 70 
хил.кубика пръст ще бъде изсипа-
на върху хвостохранилището, за 
да се изолират шлаките.  

“Голям Буковец” е на площ от 115 
декара, на 500 м. надм. височина, 
в Стара планина над с. Железна. 

Журналисти, прокурори и кметове 
присъстваха, когато екип от РИ-
ОСВ-Монтана взе проби от хвос-
тохранилището миналата година 

Хвостохранилището над село Железна в община Чипровци ще бъде  
рекултивирано 

http://novinitem.com 
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почистване у нас, което ще се про-
веде на 16 септември. Изборът на 
есенна дата за провеждането на 
тазгодишната инициатива цели да 
посрещнем зимния сезон в чиста 
България и да възпрепятстваме 
негативното въздействие, което 
оказват върху околната среда, зат-
рупаните под снега отпадъци. 
От старта си досега, каузата „Да 
изчистим България” е получила 
подкрепата на над 1 355 000 доб-
роволци от цялата страна, събрани 
са близо 82 хил. тона отпадъци, а 
от картата на България са изчезна-
ли над 7 300 нерегламентирани 
сметища и замърсени зони. 
През 2017 кампанията се издига 
на ново ниво и си поставя за цел 

да мотивира гражданите да рабо-
тят за поддържането на чистотата 
на нашата околна среда и устано-
вят добри практики за генериране 
на нулев отпадък.   
В следващите броеве и нашия 
сайт ще ви информираме подроб-
но за новата концепция на иници-
ативата. 

Инициативата ще рабо-
ти за първи път и в по-
сока генериране на ну-
леви отпадъци след 
почистването, за да 

посрещнем зимата без боклук под 
снега. 
Най-мащабната национална доб-
роволческа инициатива – „Да из-
чистим България заедно”, ще обе-
дини за седми път през 2017 инс-
титуции, неправителствени и биз-
нес организации и доброволци в 
името на каузата за по-чиста окол-
на среда. НСОРБ е партньор и в 
тазгодишното издание. 
Под егидата на bTV Media Group 
цяла България ще стане част от 
първото по рода си масово есенно 

„Да изчистим България заедно” с първо есенно издание на 16 септември 

18 юли, тържествена Света литур-
гия, литийно шествие, поднасяне 
на цветя на гроба на майката на 
Апостола, тържествено откриване 
на празника на града, богата лите-
ратурно-музикална програма, 
тържествено изнасяне на знамето 
на Карловския революционен ко-
митет, митинг-заря и др. 
Петрич: Общобългарският коми-
тет „Васил Левски“ има ново об-
щинско поделение в града. Учре-
дителите се обединиха около ос-
новната си цел – до есента в Пет-
рич да бъде издигнат паметник на 
Апостола, а градската градинка 

Продължават 
инициативи-
те за отбеляз-
ване на 180 
години от 

рождението на Васил Левски. 
Ловеч: Тази седмица се проведо-
ха дните на документалното кино, 
посветено на Апостола. От 11 до 
14 юли бяха показани филмите: 
“Възхвала на васил Левски”, 
“Левски пред съда на Портата и 
историята”, “ Сеячът на надежди”, 
“Апостолът на свободата”. 
Карлово: Родният град на Левски 
е предвидил за рождения му ден – 

Ръководството на община Перник 
внесе предложение за изменение и 
допълнение на Наказателния ко-
декс във връзка с незаконния въг-
ледобив, съобщи общинският 
пресцентър. То е изпратено до 
председателя на Народното събра-
ние, министерствата на правосъди-
ето, енергетиката и икономиката. 
Въпреки, че проблемът с незакон-
ния добив не касае пряко правомо-
щията общината, защото полезни-
те изкопаеми са държавна собстве-
ност, администрацията реагира на 

заплахата за живота, имуществото 
и спокойствието на перничани. 
Становището на експертите е, че с 
криминализирането на незаконния 
въгледобив проблемът ще бъде 
решен. 
Години наред нерегламентираният 
добив на въглища е препитание на 
хора, предимно от ромски произ-
ход. Те копаят в стари подземни 
галерии, рискувайки живота си, 
разрушават инфраструктурата, 
застрашавайки домовете на граж-
даните. Заради незаконния въгле-

добив през 2015г. се активира 
свлачище и три къщи пропаднаха 
в изкопани под тях рудници. 
Инкриминирането на незаконния 
добив и промените на Закона за 
подземните богатства, Наказател-
ния кодекс и други свързани с тях 
нормативни актове ще позволят 
ефективно задържане на наруши-
телите, а не само съставяне на ак-
тове на хора, които нямат доходи 
и имущество, твърди община Пер-
ник.  

БТА 

около него да бъде почистена и 
уредена за семейни разходки. Из-
готвен е идеен проект. За финан-
сиране изграждането на паметни-
ка се разчита на общоградска кам-
пания по набиране на средства. 
Търговище: В двора на 
„Славейковото училище” ще бъде 
прожектиран премиерен докумен-
тален филм „ЛЪВСКИЙ: Европе-
ец в Българско!”, поднасяне на 
цветя и венци пред барелефа на 
Апостола на площад 
„Независимост”.  

Община Перник иска промени в Наказателния кодекс 

180 години безсмъртие 
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Община Сатовча забрани от 1 юли 
пилешкото месо в детските гради-
ни. По заповед на кмета Арбен 
Мименов децата се хранят с те-
лешко, риба и зеленчуци.  
От миналата година в детските 
заведения в Сатовча са забранени 
колбасите, а сега в обедното меню 
на децата вече няма да присъства 
и пилешката супа. 

Готвачката в една от забавачките в  
Сатовча Надие Арнаудова обясни 
пред bTV, че е приготвила зелен-
чукова постна супа и печени на 
фурна кюфтета с гарнитура от до-
мати и краставици. 
Прочел съм достатъчно и съм 
констатирал, че на този етап 
пилешкото и пуешкото месо са 
опасни за здравето на децата. По 
моя лична преценка смятам, че 
това месо е опасно за здравето 
на децата и го спирам”, заяви 
кметът на Сатовча Арбен Миме-
нов.  
Родителите са уведомени за ново-
то меню. Една от майките споде-
ли, че е напълно съгласна с реше-
нието на кмета, тъй като пилешко-
то месо “вече е пълно с химии”.  
В градината децата не излизат на 
двора без слънцезащитен продукт, 
с какъвто са снабдени всички гру-
пи.  

Община Благоевград ще 
осигури нови 202  
социални жилища 

 
Община Благоевград започва го-
лям проект за изграждане на 202 
социални жилища, предназначени 
за настаняване на уязвими, мал-
цинствени и социално слаби групи 
и хора в неравностойно положе-
ние. Проектът се финансира по 
ОП „Региони в растеж“, стойност-
та му е 9,5 млн. лв. Срокът за из-
пълнение е 24 месеца.  
Очаква се строителството да за-
почне до три месеца, след одобре-
ние на инвестиционните проекти. 
Критериите за подбор на хората, 
които ще могат да се настанят в 
социално жилище, са подробно 
описани, съгласно условията в 
изменената Наредба за реда и ус-
ловията за установяване на жи-
лищните нужди на граждани, пол-
зване и управление на общински 
жилища в община Благоевград. 

Без пилешко месо в сатовчанските детски градини 

Луковит обновява  
Домашния социален  

патронаж  
 

Това ще стане по проект на общи-
ната, финансиран от фонд 
“Социална закрила” с близо 27 
хил. лева, а Общинският съвет е 
отпуснал още 3 хиляди лева. 
До края на септември ще бъдат 
доставени и монтирани кухненски 
уреди. Очаква се и повишаване на 
броя на потребителите. 
Домашният социален патронаж в 
община Луковит е социална услу-
га, която вече 20 години се финан-
сира със средства от общинския 
бюджет. В обществената кухня се 
приготвя различен вид храна за 
180 клиенти на патронажа, 150 
потребители на услугата “Топъл 
обяд”, 22 деца и младежи с увреж-
дания от двата центъра за настаня-
ване от семеен тип, 20 деца от 
дневния център и 10 младежи от 
защитеното жилище в Луковит.  

dir.bg 

Община Варна ще  
дофинансира метадонова 

програма  
 
До 75 хил. лв. да се отпуснат от 
бюджета на община Варна на УМ-
БАЛ „Света Марина“ за дофинан-
сиране на метадоновата програма 
за лечение зависимости. Това гла-
суваха съветниците от комисията 
„Финанси и бюджет“ към Общин-
ския съвет. С част от средствата 
ще бъде купен апарат за дозиране 
на метадона. 
 Очаква се 145 зависими пациен-
ти, осигурени чрез държавна прог-
рама, да се възползват от възмож-
ността да получат лечение.  
Седем пациенти са напълно изле-
кувани през предходната година, 
което е изключителен успех, стана 
ясно на заседанието. 
Окончателното решение за дофи-
нансиране на програмата предстои 
да бъде взето на общинска сесия. 

В Макреш – книги по  
домовете 

На повече от половин век е тради-
цията за доставка на книги от сел-
ската библиотека по домовете. И 
днес библиотекарката тръгва сут-
рин с кошница с книги из селото – 
взема прочетените и оставя нови. 
Традицията е останала от времето, 
когато читалището и библиотеката 
не са имали своя сграда и книги се 
раздавали по списък в домовете. 
От много години селото има мо-
дерна сграда за читалище, но раз-
насянето на книгите се е запазило. 
Голяма част от библиотеката е от 
дарени книги. 
В общинския център с. Макреш, 
живеят към 360 души. 100 – 110 от 
тях са читатели на библиотеката. 
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На 12 юли членовете на Европей-
ския комитет на регионите избра-
ха за председател за следващите 
две години и половина Карл-
Хайнц Ламберц (ПЕС) – сенатор 
от немскоезичната общност в Бел-
гия. Предишният председател 
Марку Маркула предаде поста си 
и става първи зам.-председател.  
Предаващият и приемащият пред-
седателството направиха обръще-
ния към членовете на Комитета, 
като отчетоха свършеното до мо-
мента и очертаха предстоящите 
приоритетни области. 
В първата си реч като председа-
тел, Ламберц очерта различните 
кризи, пред които е изправен ЕС. 
„Трябва да работим заедно, водей-
ки се от нашите основополагащи 
принципи на солидарност и да 
преследваме целта за социална 
справедливост и прогрес. Европа 
трябва спешно да изгради истинс-
ки отношения на доверие с всички 
свои граждани, като укрепи поли-
тиките, които ги защитават и пре-
осмисли начина на функционира-
не на ЕС. Европа се основава на 
своите градове и региони. Тъй ка-

Комитетът на регионите с нов председател 

то са в челните редици, местни-
те и регионалните власти тряб-
ва да имат по-голяма възмож-
ност за участие в решенията за 
бъдещето на Европа“, отбеляза 
той. 
Говорейки конкретно за инвес-
тициите на местно ниво, ново-
избраният председател акцен-
тира, че: „Местните и регио-

налните власти трябва да разпола-
гат с необходимия капацитет да 
инвестират и да осигуряват качес-
твени обществени услуги за всич-
ки граждани. Политиката на сбли-
жаване на ЕС играе решаваща ро-
ля за намаляването на неравенст-
вата между регионите посредст-
вом социално, икономическо и 
териториално развитие. Тя създава 
работни места, обновява нашата 
инфраструктура и насърчава соци-
алното приобщаване. Бъдещето на 
Европа следва да включва силна, 
по-ефективна и видима политика 
на сближаване. Съюз без политика 
на сближаване не е Европа, в коя-
то искаме да живеем“. 
Спирайки се на останалите прио-
ритети на своя мандат, Карл-
Хайнц Ламберц посочи, че ще 
продължи да укрепва връзките с 
останалите институции на ЕС, за 
да гарантира, че Брюксел се 
вслушва в гласа на КР и ще рабо-
ти за активизиране на отношения-
та с всички регионални сдружения 
и партньори. 
Досегашният председател Марку 
Маркула, каза: „От заседателните 
зали в Брюксел, Братислава и Ам-

стердам до улиците на Рим, Маас-
трихт и дори Маракеш, ние пока-
захме, че обновяването на ЕС и 
възстановяването на доверието на 
гражданите започват от засилено-
то сътрудничество и партньорст-
вото между европейските региони 
и градове. Вие, членовете на КР, 
сте най-ценният актив на тази инс-
титуция и затова бих искал да из-
кажа най-искрената си благодар-
ност на всеки един от вас за нови-
те хоризонти, които разкривате“. 
Карл-Хайнц Ламберц е член на КР 
от 2011 г., между 2011 г. и 2015 г. 
заема поста председател на гру-
пата на социалистите. Член е на 
парламента на немскоезичната 
общност в Белгия от 1981 г., до 
1999 г. заема различни министерс-
ки постове, а впоследствие е изб-
ран за министър-председател 
(1999 г.–2014 г.). Вицепрезидент е 
на Конгреса на местните и регио-
нални власти, член на камарата 
на регионите.  

Той застава начело на КР, след 
като в продължение на две години 
и половина изпълнява длъжност-
та заместник-председател.  

Изборът му е в изпълнение на до-
говореността между двете най-
големи политически партии в Ко-
митета – Партията на европейс-
ките социалисти (ПЕС) и Евро-
пейската народна партия (ЕНП) 
– да се гарантира равно предста-
вителство на най-високата ръко-
водна длъжност през петгодиш-
ния мандат на КР. 

Европейска седмица на мобилността 2017 ще бъде на тема „Чиста, споделена и интелигентна 
мобилност“ под мотото „Заедно стигаме по-далеч“. Всяка година събитието се фокусира върху 
определена тема, свързана с устойчивата мобилност. От местните власти се изисква да органи-
зират дейности за своите граждани на базата на тази тема. Постоянните мерки, инициирани 
през годината, също е добре да подкрепят темата. 

Интелигентните технологии, като мобилни приложения и онлайн платформи, спомагат за повишаване на ефикасността 
на мобилността, спестяване на пари и подпомагане на околната среда. Новите приложения направиха по-лесно от вся-
кога да управляваме заедно мобилността си: https://www.youtube.com/watch?v=xCcdJODgFFk 
Проучванията показват, че използването на споделената мобилност може да окаже положително въздействие върху гра-
довете, напр. всяка обща кола намалява трафика с приблизително 15 лични автомобила.  
Включете се в Европейска седмица на мобилността 2017! За повече информация: https://www.mobilityweekbg.com/  
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Хърватски остров обяви открита 
война на разсъблечените туристи, 
пишат местните медии. На остров 
Хвар в Адриатическо море вече са 
в сила глоби за своеволни чужден-
ци. 
Кметът на остров Хвар в Адриати-
ческо море – Рикардо Новак, нало-
жи строги мерки на разсъблечени-
те туристи и непристойните им 
действия в курортните зони, съоб-
щи Slobodna Dalmacija. 
На входа в град Хвар вече има та-
бела с предупреждение към гости-
те и информация за наказанията, 
които ги очакват при неподходя-
що поведение. 
Туристите, които се разхождат по 
улиците само по бански, ще тряб-
ва да заплатят 600 евро глоба. Да-
мите без горнище на банския и 
мъжете, голи до кръста, ще трябва 
да се разделят с 500 евро. Онези, 
които лежат пияни на улицата, са 
заплашени от още по-голяма глоба 
– 700 евро. 
Неотдавна кметът Новак обвини 
британските туристи в пиянство и 

Как хърватски кмет се справя с “ разпасани” туристи 

В чест на 60-та годишнина от под-
писването на Римските договори, на 
19 юни италианката Лусия Бруни 
тръгва с велосипед от Рим за Брюк-
сел. На 5 юли, минавайки 1 900 км, 
през Страсбург, Шенген, Люксем-
бург, Маастрихт, Амстердам, Ротер-
дам, Бруни благополучно пристига 
в евростолицата. Градовете от 
маршрута й са подбрани заради ро-
лята им в Европейския проект.  
В Страсбург е седалището на Евро-
пейския парламент.  
Шенген е село с около 1 500 жители 
в Люксембург. Става известно през 
1985 г., когато на кораба „Принцеса 

От Рим до Брюксел с велосипед 

Мария Астрид“, плаващ 
по река Мозел, е подпи-
сано Шенгенското спора-
зумение за премахване на 
вътрешните граници 
между страните-членки и 
за общ граничен контрол 
по външните им граници.  

Люксембург е седалище на Евро-
пейския съд, а в Маастрихт се под-
писва договорът за създаването на 
ЕС, който се изменя с договора от 
Амстердам.  
Ротердам е родното място на Ера-
зъм Ротердамски, една от най-
космопо литните световни личнос-
ти, чието име носи програмата на 
ЕС за образователни, младежки и 
спортни дейности. 
Целта на пътуването на италианката 
е да напомни за ползите, които Ев-
ропейският съюз предоставя на 
гражданите – свобода на придвиж-
ване, възможности за обучение, 

подкрепа за местните икономики, 
селското стопанство, историческото 
и културното наследство, опазване-
то на околната среда, изграждането 
на инфраструктура и много други.  
„Ние приемаме тази подкрепа за 
даденост и рядко се замисляме, кол-
ко силно влияние оказва ЕС върху 
живота ни”, споделя Бруни. 
Мотото на пътуването й е „Сърцето 
ми за сърцето на ЕС”. На въпрос, 
защо сърцето, тя отговаря, че то е 
двигателят на организма, източни-
кът на емоции, страст и мотивация. 
В това мото има и символика, защо-
то Бруни счита, че Европа трябва да 
има по-голямо сърце, по-
състрадателно, по-отворено към 
различните и към световните проб-
леми. 
Лусия Бруни е собственик на мага-
зин за ремонт и продажба на вело-
сипеди, в който работят хора в не-
равностойно положение. 

отвратително поведение.  
“Повръщат из града, уринират на 
всеки ъгъл, ходят без тениски, 
спят по града, лутат се наоколо и 
не знаят къде са”, каза той в ин-
тервю за вестник “Слободна Дал-
мация”. 
Всичко си има граници, напомни 
кметът и призова местните ресто-
рантьори да не сервират алкохол 
на видимо пияни хора. Новак по-
сочи, че Хвар не иска да бъде асо-
цииран като парти дестинация. 
“Младите туристи са добре дош-
ли, но трябва да 
знаят как да се 
държат тук. Пе-
чалбата на всяка 
цена не е туриз-
мът, какъвто ис-
каме на острова”, 
каза Новак. 
„Ако познаваш 
Хвар, познаваш 
и Рая“ – гласи 
една местна по-
говорка. И този 
земен рай наис-

тина ни се представя в най-
различни аспекти. Хвар е много 
популярна ваканционна дестина-
ция, като през летните месеци тон 
дават младите хора с техните 
клубни забавления. Това е и 
„Ривиерата на Далматинското 
крайбрежие“ – с отлични хотели и 
шикозни барове, а в разгара на 
сезона тук идват звезди на киното 
и спорта от световна величина. 
Техните луксозни яхти често за-
пълват красивото пристанище на 
острова.  


