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БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
НОВИНИ
ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА
НЕПРЕКИ ДЕЙСТВИЯ ПО МНОГОГОДИШНАТА ПРОГРАМА НА ОБЩНОСТТА ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА
ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ
И ДРУГИ КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
В Официалния вестник на ЕС от 1
февруари е публикувана покана за
представяне на предложения за 2012
г. за непреки действия по Многогодишната програма на Общността за защита
на децата при използване на интернет
и други комуникационни технологии
(По-безопасен интернет).
Европейската комисия отправя покана за
представяне на предложения за действия,
които да бъдат финансирани по Програмата.
Програмата „По-безопасен интернет“ се
основава на четири действия:
• осигуряване на обществена осведоменост;
• борба срещу незаконното съдържание
и нанасящото вреда поведение онлайн;
• насърчаване на по-безопасна онлайн
среда;
• създаване на база от знания.
Програмата е правоприемник на Програ-

мата „По-безопасен интернет плюс“ (20052008 г.).
В съответствие с член 3 от Решението на
Европейския парламент и на Съвета, Европейската комисия изготви Работна програма, която да служи като основа за изпълнение на Програмата през 2012 г. Работната
програма съдържа допълнителна информация относно целите, приоритетите, ориентировъчния бюджет и видовете действия, за
които се отнася поканата, както и правилата за допускане до участие.
Информация за това как да се подготвят
и представят предложения, както и за процедурата на оценяване, се съдържа в Наръчника за кандидатстване.
Тази документация, заедно с Работната
програма и друга информация във връзка с
поканата, могат да се получат от Европейската комисия, като се използва следният
адрес:
European Commission
Directorate-General for the Information
Society and Media
Safer Internet
Office EUFO 1174
Rue Alcide de Gasperi
2920 Luxembourg
LUXEMBOURG
Факс +352 4301-34079
Електронна поща: saferinternet@
ec.europa.eu
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Могат да се представят предложения по
посочените по-долу части на поканата. Кандидатите, желаещи да представят предложения по повече от една част от поканата,
следва да направят отделни предложения
по всяка част.
Ориентировъчният общ бюджет, осигурен за тази покана от бюджета за 2012 г., е
13 422 200 EUR участие на ЕС.
Предоставянето на безвъзмездни средства по предложения, представени в отговор
на поканата, ще става чрез споразумения за
предоставяне на безвъзмездни средства.
Въз основа на оценката на предложенията ще се състави списък на предложенията,
които ще се финансират. Този списък може
да се допълни с резервен списък на предложения с удовлетворително качество, които
ще се финансират, в случай че са налични
бюджетни средства.
Поканата по тази Работна програма е открита за всички юридически лица, установени в държавите-членки. Могат да участват и юридически лица, регистрирани в
държавите от ЕАСТ, които са страни по Споразумението за ЕИП (Норвегия, Исландия и
Лихтенщайн).
Тя е открита за участие и на юридически лица, регистрирани в други държави,
при условията, изложени в член 2 от Решението за Програмата, при условие че е подписано двустранно споразумение. Ако за
финансиране бъде избрано предложение,
представено от юридическо лице от тези
държави, споразумението за предоставяне
на безвъзмездни средства ще бъде подписано едва след предприемането от съответната държава на необходимите стъпки за
присъединяването й към Програмата чрез
подписването на двустранно споразумение.
Актуализираната информация за това кои
държави участват в Програмата, се намира
на следния уебсайт:

http://ec.europa.eu/ saferinternet
Юридически лица, регистрирани в държави извън ЕС и различни от горепосочените, както и международни организации, могат да участват във всички проекти на свои
разноски.
По изключение Интерпол има право да
получава финансиране по Действие 2.1 от
тази покана. В съответствие с условията,
посочени в Приложение III на Решението за
създаване на Програма „По-безопасен интернет“, Интерпол е посочен като приоритет за сътрудничество в сферата на борбата
срещу незаконното съдържание в Работната
програма за 2012 г.
Юридически лица, регистрирани в Русия,
могат да вземат участие в дейност 1.1 (центрове за по-безопасен интернет) по поканата при условията, посочени в Работната
програма. Юридически лица от Русия могат
също да участват в целеви проекти, тематични мрежи и в проекти за задълбочаване
на знанията при същите условия като тези,
регистрирани в държавите-членки (но не и
в ролята на координатори на проекти).
Предложенията трябва да бъдат подготвени, като се използват формулярите в Наръчника за кандидатстване. Те трябва да
бъдат изпратени на хартия в 1 (един) оригинал и 5 (пет) копия, придружени от копие
в електронен формат върху компактдиск
CD-ROM, до Комисията на следния адрес:
European Commission
Directorate General for the Information
Society and Media
Safer Internet
Office EUFO 1174
Rue Alcide de Gasperi
2920 Luxembourg
LUXEMBOURG
Крайният срок за получаване на всички предложения е 29 март 2012 г. до 17:00
часа (люксембургско време).
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OLAF ОБЯВЯВА ДВЕ СВОБОДНИ
ПОЗИЦИИ ЗА ПОСТА ДИРЕКТОР
(СТЕПЕН AD 14)
В Официалния вестник на ЕС от 1
февруари е публикувано обявление, че
Европейската служба за борба с измамите (OLAF) обявява две свободни места за поста директор (степен AD 14) на
дирекции А и C.
Борбата с измамите, нанасящи вреда
на финансовите интереси на Европейския
съюз, е от основно значение за доверието в
европейския проект. OLAF е не само служба
за разследвания, но и Генералната дирекция на Комисията, която отговаря за разработването и осъществяването на политика
за борба с измамите.
Генералният директор на OLAF се ползва с регламентирана независимост при провеждането на разследвания относно съмнения за измами и други незаконни действия,
имащи финансово отражение върху европейския бюджет. Правомощията на OLAF за
независимо разследване се отнасят до всички институции и органи на ЕС, както и до
икономическите оператори, които са свързани с бюджета на ЕС в държавите-членки
или в трети държави. Като се изключат оперативните действия, за които OLAF се ползва с пълна независимост, службата работи
като останалите генерални дирекции в Комисията. Тя разработва и осъществява политики в областта, по която е компетентна.
От 1 февруари 2012 г. влиза в сила съществена реорганизация на OLAF. Целта й е
да се направи по-ясно разграничение между двете основни задачи на OLAF - извършването на независими разследвания и изготвянето на политика.
Три дирекции ще работят основно по
извършването на независими разследвания. Две от тях ще извършват разследвания

(дирекция А и дирекция В). Дирекция C ще
оказва съдействие от съществено значение
за процеса на разследване. Всички произтичащи от политиката отговорности на службата ще се изпълняват от една-единствена
дирекция - дирекция D. За ресурсите ще отговаря дирекция R.
Критерии за допустимост
Кандидатите трябва:
• да бъдат граждани на държава-членка на Европейския съюз;
• да притежават образователна степен,
която съответства на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, когато нормалната продължителност на
университетското обучение е четири години
или повече или;
• образователна степен, която съответства на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, и подходящ
професионален опит от поне една година,
когато нормалната продължителност на
университетското обучение е най-малко три
години;
• да притежават най-малко 15 години следдипломен професионален опит на
длъжност, за която се изискват горепосочените квалификации. Те трябва да са придобили най-малко 5 години от този професионален опит на висша ръководна длъжност в
пряка връзка с област, свързана с предлагания пост;
• да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални
езици;
• да не са достигнали възрастта за пенсиониране, която за длъжностните лица на
Европейския съюз е определена за края на
месеца, през който лицето навършва 65 години.
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Преди да подадете кандидатурата си,
трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички критерии за допустимост
(„Кандидатите трябва“), по-специално на
изискванията относно вида диплома и професионален опит. Неизпълнението на изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.
Ако желаете да кандидатствате, трябва
да се регистрирате в интернет на следния
уебсайт:
https://ec.europa.eu/dgs/humanresources/seniormanagementvacancies/
CV_Encadext
и да следвате указанията за различните
етапи на процедурата.
Ваша е отговорността да попълните онлайн регистрацията в срок. Настоятелно Ви
съветваме да не изчаквате до последните дни, за да кандидатствате - натоварен
интернет трафик или проблем с интернет
връзката може да доведе до прекъсване на онлайн регистрацията, преди да сте
я завършили, поради което ще се наложи
да повторите целия процес отначало. След
като срокът за подаване на регистрациите
изтече, няма да имате повече възможност
да въвеждате данни. Като общо правило
закъснели регистрации, получени по електронна поща, няма да бъдат приемани.
Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван
за идентифициране на Вашата регистрация
и на него ще получите информация за резултата от процедурата. Ето защо трябва да
уведомите Европейската комисия за всяка
промяна на адреса си на електронна поща.
За да попълните своята кандидатура,
трябва да заредите автобиографията си във
формат WORD или PDF и да попълните онлайн мотивационно писмо (максимум 8 000
знака). Автобиографията и писмото трябва
да бъдат написани на английски, френски

или немски език.
След приключване на онлайн регистрацията на екрана ще се появи регистрационен номер, който трябва да запишете и да
запомните - това ще бъде референтният Ви
номер по всички въпроси, свързани с Вашата кандидатура. Когато получите този номер, процесът на регистрация е приключил
- това е потвърждение, че въведените данни са регистрирани. Ако не получите номер,
Вашата кандидатура не е регистрирана!
Моля, обърнете внимание, че не е възможно да следите развитието на своята кандидатура онлайн. Европейската комисия ще
се свърже директно с Вас във връзка със
състоянието на вашата кандидатура.
Процесът на подбор, включително кореспонденцията с комисиите за подбор по
време на тази процедура за подбор, ще се
провежда единствено на английски, френски и/или немски език.
Ако имате увреждане, което не Ви позволява да се регистрирате онлайн, може да
изпратите кандидатурата си (автобиография и мотивационно писмо) в печатен вид
с препоръчано писмо, с дата на пощенското
клеймо не по-късна от крайния срок за регистрация. Всяка по-нататъшна кореспонденция между Европейската комисия и Вас
ще се осъществява по пощата. В такъв случай към формуляра за кандидатстване трябва да приложите удостоверение за инвалидност, издадено от съответния компетентен
орган. На отделен лист трябва също да посочите специалните условия, които според
Вас ще бъдат необходими за улесняване на
участието Ви в подбора.
За повече информация и/или при евентуални технически проблеми моля, изпратете електронно писмо на адрес:
eu

HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.
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Крайният срок за регистриране е 29 февруари 2012 г. Регистрацията онлайн няма да
бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.

ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОГРАМАТА ЗА ПОДКРЕПА
НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА
ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ (ICT
PSP)
В Официалния вестник на ЕС от 3
февруари е публикувана покана за
представяне на предложения в рамките на Работната програма за 2012 г. за
Програмата за подкрепа на политиката
в областта на информационните и комуникационните технологии (ICT PSP).
ICT PSP е част от Рамковата програма
за конкурентоспособност и иновации
(2007 - 2013 г.).
Кандидатите се приканват да представят
предложенията си във връзка с поканата
CIP-ICT PSP-2012-6.
Документацията за поканата, включително съдържание, срок и бюджет, е посочена в текстовете на поканата, които са
публикувани на интернет страницата на ICT
PSP.

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО
НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ ПО
МЕХАНИЗМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОВЕРКА
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият междинен доклад съдържа
техническа актуализация на по-съществените промени, настъпили в България през
последните шест месеца по механизма за
сътрудничество и проверка (МСП)1. Актуализацията се съсредоточава върху мерките, които са осъществени или предстои да
бъдат осъществени, като същевременно се
набелязват действия, които все още е необходимо да бъдат предприети. Препоръките, съдържащи се в последният доклад за
напредъка, приет от Комисията на 20 юли
2011 г., са отправната точка за оценката на
постигнатия напредък спрямо показателите
и за определяне на оставащите предизвикателства. През лятото на 2012 г. Комисията
ще представи цялостна оценка на напредъка, постигнат от България по МСП от датата
на нейното присъединяване.
2. СЪДЕБНА РЕФОРМА И БОРБА СРЕЩУ
КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ: ОБОБЩЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ С
ОГЛЕД НА ПРЕПОРЪКИТЕ НА КОМИСИЯТА
Действията на България, предприети
в отговор на препоръките на Комисията,
съдържащи се в последния доклад, свидетелстват за следните основни промени.
Започнаха да действат новите специализиран съд и прокуратура за дела, свързани с
организираната престъпност, Комисията за
установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност, постигна значителни
резултати, а новосъздадената Комисия за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси взе първите си решения.
Освен това България предприе мерки за подобряване на съдебната практика, организацията на прокуратурата и сътрудничеството между съдебната власт, полицията и
другите административни органи. През идните месеци се очакват по-нататъшни стъп-
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ки в съдебната реформа.
Развитието на ситуацията в България
през последните месеци сочи необходимостта от по-засилени действия за изпълнение на препоръките на Комисията в редица
области. Обсъжданият понастоящем в парламента закон за отнемане на имущество
трябва да има възможно най-широко приложно поле и арсенал от мерки и да се опира на силни институции, за да има действителен възпиращ ефект за организираната
престъпност и корупцията по високите етажи. Все още не е предприет подробен анализ на пропуските в съдебната и следствената практика във важни дела, свързани с
организирана престъпност и корупция. Все
още не са налице промените, които се очакваха от прилагането на изменения Закон
за съдебната власт, целящ прилагането на
прозрачни и обективни процедури за назначаване, повишаване в длъжност и атестиране в съдебната система, както и отдаване
на приоритет на съблюдаването на етичните
норми. Необходимо е да се реформира процесът за избор на Висшия съдебен съвет с
цел постигане на по-голяма прозрачност и
съблюдаване на етичните норми, както и
като важна стъпка към основна реформа на
съдебната система. Взетите до този момент
решения и постановените наказания по случаи, свързани с корупция по високите етажи, измами и организирана престъпност,
които се разследват или които са на съдебна инстанция, все още не са довели до убедителните резултати, необходими за постигането на действителен възпиращ ефект.
Следователно през следващите месеци са необходими допълнителни
усилия за постигането на убедителни
резултати и като принос за цялостната оценка на напредъка, постигнат от
България по МСП от датата на нейното
присъединяване, която Комисията ще
представи през лятото на 2012 г. Комисията ще продължи да оказва подкрепа

на България за изпълнението на тази
задача.
3. АКТУАЛИЗАЦИЯ
ЯЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ

ОТНОСНО

НАСТО-

Реформа на съдебната власт
В последния си доклад по МСП и с цел
България да изпълни целите, преследвани с
новия Закон за съдебната власт, Комисията
препоръча на страната да отбележи резултати при осъществяването на назначения и
атестиране при зачитане на прозрачността,
независимостта, етичното поведение и професионалните заслуги. Освен това Комисията препоръча на България да демонстрира резултати в последващите действия от
дисциплинарен или наказателен характер
в случаи на корупция или професионални
нарушения в съдебната система и да осигури пълен електронен достъп до постановените от съда присъди, както и да гарантира
стриктно прилагане на принципа на разпределение на случаен принцип на съдебните
дела.
След последния доклад на Комисията
България започна да прилага изменените
разпоредби на Закона за съдебната власт,
които се отнасят до реформа на системата
за назначаване, повишаване в длъжност и
атестиране, както и усъвършенстване на
първоначалното обучение на магистратите,
и предприе стъпки за по-доброто управление на работното натоварване в съдебната
система. През този период започна атестирането на съдии по новата система и бяха
осъществени няколко назначения на висши
постове. Бяха създадени местни комисии
за професионална етика, които да дават
своето становище относно съблюдаването
на етичните норми от страна на магистрати, предложени за назначение, повишаване
в длъжност или атестиране. Започнато бе
проучване за рационализиране на работното натоварване на магистратите и бяха приети правила за приемен изпит за Национал-
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ния институт на правосъдието.
Назначаването и повишаването в длъжност на компетентни магистрати, съблюдаващи етичните норми, е важна част от съдебната реформа. От миналото лято насам
редица назначения на висши магистрати,
осъществени от Висшия съдебен съвет и
парламента, повдигнаха множество въпроси по отношение на тяхната обективност,
прозрачност и състоятелността на оценката
на достойнствата и етичното поведение на
кандидатите. Бяха изразени опасения и по
отношение на процедурите за атестиране. В
бъдеще при атестирането и повишаването в
длъжност е необходимо да се демонстрира
способността на системата да отразява правилно разликите в професионалните постижения и да отчита в пълна степен спазването на етичните норми.
Резултатите от борбата с корупцията в
съдебната система са нееднозначни. При
неотдавнашните назначения и атестиране Комисията по професионална етика към
Висшия съдебен съвет и местните комисии
по професионална етика все още не бяха в
състояние да извършат задоволителен контрол на спазването на етичните норми. През
2011 г. в шест дела, свързани с корупция и
служебна злоупотреба, съдът оправда шест
магистрати. В момента текат дела срещу 28
магистрати в рамките на 27 наказателни
производства. В 13 дела бяха постановени решения на първа или втора инстанция,
като в 10 от тях има присъда, в това число 6
условни присъди.
Въпреки някои примери за добра практика, все още постановените от съда присъди не се публикуват систематично, а стандартите за публикуване не са уеднаквени.
България съобщи за приемане от страна на
Висшия съдебен съвет на насоки, целящи
преодоляване на недостатъците при разпределянето на случаен принцип на съдебните дела.

За усъвършенстване на управлението,
отчетността и ефикасността на съдебната
система Комисията препоръча на България
да предприеме по- нататъшни стъпки за реформиране из основи на съдебната система,
по- специално чрез изготвянето и прилагането на предложения за реформа на Висшия
съдебен съвет и прокуратурата.
След последния доклад на Комисията
главният прокурор обяви някои инициативи, например организационни мерки, методологични насоки и софтуерни инструменти,
насочени към насърчаване на по-нататъшната специализация в прокуратурата. Съществуват планове за разширяване на мандата на специализираните екипи за борба с
измама със средства на ЕС, така че да бъдат
обхванати и престъпления против държавния бюджет, като данъчните измами, както
и за сформиране на съвместни екипи за случаи на корупция по високите етажи. Освен
това главният прокурор създаде служба за
криминологични изследвания и се очаква
да бъде предоставен достъп до регистъра
за специални разузнавателни средства на
всички прокуратури. Все още предстои създаването на единна информационна система между прокуратурата, полицията и другите административни органи. Понастоящем
се обсъждат по-широкообхватни предложения за реформа на прокуратурата, предвидени за началото на 2012 г.
През последните месеци доверието във
Висшия съдебен съвет като институция бе
поставено под въпрос. След оставката на
двама от неговите членове, подадена в знак
на протест срещу действията на Съвета,
през септември изборите за техни заместници бяха бойкотирани от редица съдилища. Това провокира обществен дебат за начините за увеличаване на професионалния
капацитет и отчетността на Съвета. Този дебат относно реформата на условията и процедурите за избор на ВСС трябва бързо да
се конкретизира, ако се цели реформите да
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бъдат осъществени преди края на мандата
на сегашния Съвет през есента на 2012 г.
Като основа за конкретните бъдещи предложения следва да послужат обсъжданията със съответните заинтересовани страни,
предприети неотдавна от правосъдния министър. Междувременно могат да се предприемат конкретни стъпки за подобряване
на отчетността на Висшия съдебен съвет,
като например по-ранно публикуване на
дневния ред на заседанията, систематично отваряне на заседанията на комисиите
за обществеността или за наблюдатели от
гражданското общество, както и предаване
на живо в интернет на заседанията на Съвета.
За постигането на по-добри резултати
по дела за корупция по високите етажи и
организирана престъпност Комисията препоръча на България да анализира съдебната и следствената практика, да приеме и
приложи подробни планове за действие и
да коригира пропуските в сътрудничество с
международни експерти и гражданското общество.
След последния доклад на Комисията
бяха предприети или подготвени редица
действия, целящи да отговорят на опасенията на Комисията във връзка със съдебната и
следствената практика. Сред тези действия
са доклад на Върховния касационен съд за
слабостите в съдебната дейност, работа на
прокуратурата по изработването на насоки
за анализ на оправдателните решения, както и междуинституционални споразумения
между полицията и административните органи за контрол. Бяха осъществени редица
програми за обучение на прокурори и полицейски следователи. Освен това бяха въведени изменения в Наказателно-процесуалния кодекс, целящи намаляване на броя на
делата, върнати от касационна инстанция,
и беше създаден отдел, натоварен с установяването на непоследователна съдебна
практика и подпомагането на Върховния ка-

сационен съд при тълкуване на закона.
Тези инициативи следва да бъдат допълнени от по-всеобхватен и систематичен
анализ на слабостите в разследването, наказателното преследване и съдебното производство по дела от голям обществен интерес. Привличането на външен и независим
експертен опит ще позволи предприетите
мерки да черпят от най-добрите практики,
а напредъкът да бъде измерван с обективни
показатели.
Борба с организираната престъпност
За по-ефективна борба срещу организираната престъпност Комисията препоръча
на България да предостави нужните средства на новите специализирани съд и прокуратура за дела, свързани с организираната престъпност, да определи техния мандат
и да продължи реформата в полицията.
От последния доклад на Комисията във
важно дело за организирана престъпност
срещу обвиняемите, които преди това бяха
оправдани на първа инстанция, беше произнесена присъда на втора инстанция. Предстои да бъде взето окончателното решение
от касационна инстанция. Във връзка със
същото дело бяха изказани опасения относно липсата на ефективна защита на свидетелите. На съдебна инстанция са важни
дела за тежка и организирана престъпност.
През ноември и декември 2011 г. по други две дела за организирана престъпност
бяха издадени решения на първа инстанция
срещу редица обвиняеми. Напредъкът през
последните месеци по други важни дела,
свързани с организираната престъпност,
беше ограничен. Все още е необходимо да
се постигне по-нататъшно подобряване на
следствената практика под формата на техники за разследване и събирането на доказателства с повече професионализъм при
полицейските акции, по-кратки срокове
на разследване и чрез постановяването на
окончателни присъди.
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В началото на януари 2012 г. започнаха да функционират новите специализирани съдилища на първа и втора инстанция за
дела, свързани с организираната престъпност, както и свързаните с тях прокуратури.
Въпреки че неотдавна Конституционният
съд постанови решение относно обхвата на
правомощията на новосъздадените съдилища, точните граници на компетентността им
трябва да се установят чрез практиката под
ръководството на Върховния касационен
съд. Това може да има отражение върху работното натоварване, а оттам и върху равнищата на персонал. За оказване на подкрепа в разследванията на специализираната
прокуратура бяха определени на централно
равнище отдел с 30 полицейски служители,
а в страната - 20 полицейски следователи.
Все още остава да бъде оценено въздействието на тези структури върху своевременната работа по дела за тежки престъпления.
През последните месеци чрез по-нататъшни
обучения продължи осъществяването на реформата, стартирала през 2010 г., на дейността на следствената полиция2. България
докладва за изготвянето на съвместни методологични насоки за полицията, прокуратурата и други административни органи във
връзка с установяването и замразяването
на активи, придобити от престъпна дейност.
Ще бъдат необходими по-нататъшни усилия
за подобряване на професионалната практика, така че реформата да води до резултат под формата на по-голям брой повдигнати обвинения, които отговарят на високи
професионални стандарти, както и повече
окончателни съдебни решения по дела за
организирана престъпност.
Въпреки че възможността за дарения в
полза на полицията беше ограничена, като
се приемат само дарения от публични органи и държавни предприятия и тези дарения
се вписват в регистър, тази практика все
още поражда въпроси относно отчетността
и финансовата прозрачност, по-специално
относно риска от заобикаляне на правилата

за обществени поръчки.
За засилване на борбата срещу организираната престъпност и корупцията Комисията препоръча на България да приеме порепресивно законодателство за отнемане
на имущество, както и да подобри практиката и резултатите при отнемането на имущество от престъпна дейност. През 2011 г.
Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност (КУИППД)
извоюва окончателни съдебни решения, потвърждаващи отнемането на имущество на
стойност близо 5 млн. лева. Това е съществено увеличение в сравнение с предишните
години. КУИППД бе реорганизирана, след
като през пролетта на 2011 г. бе назначен
нов директор. По някои конкретни дела бе
установено по-тясно сътрудничество с прокуратурата. Такова сътрудничество обаче
все още не се осъществява систематично.
През януари в парламента бе внесен нов
законопроект за отнемане на имущество. В
законопроекта се предвижда режим за отнемане на имущество, което не се основава на произнесена присъда. Той е насочен
към имущество, свързано с организирана
престъпна дейност. Въпреки че Комисията препоръча също така включване в правомощията на КУИППД на възможността за
инициатива за проверка на имуществото на
висши служители и политици, този аспект
изглежда е пренебрегнат. В законопроекта разследванията на КУИППД са свързани
с досъдебни наказателни производства на
прокуратурата, което дава възможност за
по-ранен старт на работата на КУИППД в
сравнение с настоящото положение, но пък
изключва възможността КУИППД да започва
проверки служебно въз основа на административни нарушения. Възникват въпроси
и във връзка с оперативната независимост
на КУИППД. Обсъжданията в парламента
следва да бъдат възможност за укрепване
на разпоредбите в законопроекта, така че
да се установи режим на отнемане на собственост, който е с широко приложно поле,
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обхваща достатъчно дълъг период, за да гарантира ефективност, и е подкрепен от силни институции. Действителното въздействие
на този бъдещ закон следва да се оцени с
оглед на увеличаването в бъдеще на решенията за отнето имущество и по отношение
на независимостта на КУИППД.
Борба с корупцията
За по-ефективна борба с корупцията по
високите етажи Комисията препоръча на
България да създаде мрежа от специализирани прокурори, да приеме дейни стратегии
за разследване и да постигне резултати в
налагането на санкции за конфликт на интереси.
От последния доклад на Комисията бяха
произнесени една окончателна и две неокончателни присъди срещу трима членове
на парламента в дела за корупция по високите етажи, а на втора инстанция бе постановена оправдателна присъда в дело срещу бивш министър. Бяха произнесени шест
неокончателни присъди срещу действащи
и бивши кметове, като четири от тях бяха
условни. В редица случаи на твърдения за
измами със средства на ЕС прокуратурата
не предприе действия, въпреки че разследването на свързани случаи въз основа на
същите факти продължава в друга държава-членка. Във всички заведени през 2011
г. дела, свързани с измами със средства на
ЕС, наказателната отговорност бе заменена с административни наказания. По важно
дело за измама със средства на ЕС обжалването в съда бе забавено над 18 месеца. Все
още се очаква прокуратурата да предприеме действия по редица случаи, свързани
със сериозни нередности в управлението на
средства на ЕС, за които OLAF предостави
информация през 2010-2011 г.
Създадената през юни 2011 г. Комисия
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси започна своята дейност.
Тя получи 146 сигнала и издаде 25 решения,

като в 12 случая беше установен конфликт
на интереси. Дали комисията е способна да
окаже възпиращ ефект ще зависи, наред с
другото, от броя на приключените случаи,
от капацитета ѝ да преследва конфликта на
интереси инициативно и от способността й
да издава сериозни и добре мотивирани решения в случаи от висок обществен интерес. За да бъдат ефективни мерките срещу
конфликта на интереси е необходимо също
така установяването на единна практика по
отношение на публикуването на декларациите за конфликт на интереси от различните
административни органи и рационализирането на правното основание на Комисията
за конфликт на интереси по отношение на
санкциите и давностните срокове.
Главният прокурор пое ангажимент до
края на 2011 г. да бъдат създадени мрежи от
специализирани прокурори за икономически и финансови престъпления, а до април
2012 г. да бъдат изготвени, в сътрудничество с международни експерти, инструкции за
методологията при разследване на сложни
икономически и финансови престъпления.
Министерството на вътрешните работи и
главният прокурор възнамеряват да изготвят по-нататъшни инструкции относно разследването и събирането на доказателства,
а сътрудничеството с Националната агенция за приходите вече се осъществява на
по-ясна основа. Изготвят се и месечни доклади за постигнатия напредък по дела от
висок обществен интерес. Необходимо е да
се оцени доколко тези промени допринасят
за по-засилени действия в такива случаи.
Прокуратурата разследва твърдения за
изборни измами по време на президентските
и местните избори през октомври миналата
година. От основно значение за общественото доверие в способността на властите да
се борят с организираната престъпност и корупцията е предприемането на възпиращи
санкции в случай на купуване на гласове,
както и пълната прозрачност на финанси-
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рането на политическите партии, в съответствие с препоръките на GRECO3.
За по-успешното предотвратяване на корупцията Комисията препоръча на България да постигне конкретни резултати в широкомащабен антикорупционен проект, да
усъвършенства системата за деклариране
и проверка на имуществото на държавните
служители и да укрепи административния
капацитет в областта на обществените поръчки.
Предложеният в началото на 2010 г. хоризонтален проект за борба с корупцията
(„БОРКОР“) вече разполага със седалище и
постоянно назначени служители. Създаден
бе консултативен съвет, определени бяха
договорености за сътрудничество с централната и местните администрации, беше
постигнато съгласие по списък със задачи
и евентуални законодателни предложения.
Очаква се дейността по проекта да започне
в средата на 2012 г.
България прие нови инструкции за дисциплинарни действия в Министерството на
вътрешните работи и изменения в Етичния
кодек за поведение, приети през декември,
чиято цел е предотвратяване на случаите на
корупция с участие на служители на Министерството на вътрешните работи. Резултатите от тези мерки трябва да бъдат доказани
на практика.
От последния доклад на Комисията не е
отбелязано конкретно развитие по отношение на системата за контрол на декларациите за имущество на висши държавни служители с цел установяване и преследване
на случаи на необяснимо забогатяване. В
новия Наказателен кодекс следва да се отразят неотдавнашните препоръки за запълване на законодателните празнини в областта на защитата от корупция в съответствие
с Конвенцията на ООН срещу корупцията
(UNCAC).

През есента на 2011 г. бяха приети законодателни изменения, целящи засилване
на предварителния и последващия контрол
в процедурите за обществени поръчки. Въздействието на тези мерки ще зависи от наличието на достатъчен административен капацитет и от ефективното разграничаване
на компетентността между различните компетентни органи в сферата на обществените поръчки и другите органи, в това число
изпълнителните органи в рамките на структурните фондове. Докладва се за засилване
на личния състав на двата компетентни органа в сферата на обществените поръчки.
Въздействието от тези мерки трябва да бъде
оценено в зависимост от прилагането им на
практика.

ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ПРОГРАМА МЕДИА 2007 – РАЗВИТИЕ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ
В Официалния вестник на ЕС от 9
февруари е публикувана покана за
представяне на предложения по Програма МЕДИА 2007 - развитие, разпространение популяризиране и обучение.
Една от дейностите, които следва да бъдат осъществени, е подобряване на професионалното обучение на специалистите от
аудиовизуалния сектор. Целта е те да придобият необходимите знания и умения да
създават конкурентни продукти на европейския и други пазари.
Поканата - EACEA/5/12 е последната покана за продължаващо обучение по линия
на Програмата МЕДИА 2007. Тя предлага
2-годишно рамково споразумение за партньорство.
Допустими кандидати
Кандидатите трябва да са установени в
една от следните страни:
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• 27-те държави-членки на Европейския
съюз;
• страните от ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;
• Швейцария и Хърватия.
Тази покана е отправена към кандидатите, които принадлежат на една от изброените по-долу категории и чиито дейности
допринасят за горепосочените действия:
• училища за кино и телевизия;
• университети;
• специализирани училища за професионално обучение;
• частни предприятия от аудиовизуалната индустрия;
• организации/професионални
асоциации, специализиращи в аудиовизуалния
сектор.
Допустими проекти
Следните проекти и дейности по тях, реализирани в държавите, участващи в Програма МЕДИА, имат право на участие.
Проекти, насочени към развиване на капацитета на професионалистите в аудиовизуалната област да разбират и интегрират
европейското измерение в своята работа,
посредством усъвършенстване на знанията
и опита в следните области:
• обучение по икономическо, финансово
и търговско управление;
• обучение по нови аудиовизуални технологии;
• обучение по разработване на проекти
за сценарии.
Максималната продължителност на проектите е 12 месеца.
Допустимите предложения ще получат
оценки в точки от общо 100 възможни въз
основа на изброените критерии със следната относителна тежест:

• качество на съдържанието на дейността (20 точки);
• управление на проекта (20 точки);
• качество на съдружничеството с аудиовизуалната индустрия (20 точки);
• европейско измерение (20 точки);
• въздействие (20 точки).
Максималната сума, одобрена за поканата, възлиза на 7 000 000 EUR.
Финансовата помощ от страна на Комисията не може да надвишава 50 %/60 % от
общите допустими разходи.
Изпълнителната агенция за образование,
аудиовизия и култура си запазва правото да
не отпусне всички налични средства.
Крайният срок за изпращане на кандидатури е 16 април 2012 г.
Кандидатурите трябва да бъдат изпратени на следния адрес:
Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency (EACEA)
Call for proposals EACEA/5/12
Mr Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/30
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
За разглеждане ще бъдат допускани само
кандидатури, представени чрез съответния
формуляр, с дата и подпис на лицето, което
е упълномощено да поема правни задължения от името на кандидатстващата организация.
Кандидатури, изпратени по факс или по
електронна поща, ще бъдат отхвърлени.
Подробни указания за кандидатите, както и формулярите за кандидатстване, могат
да се намерят на следния адрес:
http://ec.europa.eu/culture/media/
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programme/training/forms/index_en.htm
Кандидатурите трябва да бъдат представени чрез съответния формуляр и да съдържат цялата необходима информация и приложения.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКА ХАРТА
„ЕРАЗМУС“ 2013 Г.
В Официалния вестник на ЕС от 14
февруари е публикувана за представяне на предложения за присъждане на
Университетска харта „Еразмус“ 2013 г.
- EAC/S02/12.
Университетската харта „Еразмус“ предоставя общата рамка за дейностите на европейското сътрудничество, които дадено
висше учебно заведение (ВУЗ) може да извършва в рамките на Програмата „Еразмус“
като част от Програмата за „Учене през целия живот“. Присъждането на университетската харта е необходимо предварително
условие, за да може ВУЗ да организира мобилността на студентите, преподавателите
и персонала, да осъществява интензивни
езикови курсове и програми по Програмата
„Еразмус“, да кандидатства за многостранни
проекти, мрежи, придружителни мерки и да
организира подготвителни посещения. Университетската харта „Еразмус“ се основава
на Решението за Програмата „Учене през
целия живот“, което обхваща периода 20072013 г. Специфичните цели на Програмата
са изброени в член 1, параграф 3 от решението.
Университетската харта „Еразмус“ се
прилага за всички висши учебни заведения,
определени в член 2, точка 10 от решението.
Кандидатите трябва да са установени в
една от следните държави:

• 27-те държави-членки на Европейския
съюз;
• държавите от ЕИП/ЕАСТ: Исландия,
Лихтенщайн, Норвегия;
• страните кандидатки: Турция, Хърватия, бивша югославска република Македония;
• Швейцария.
Крайният срок за подаване на заявления
е 29 март 2012 г.
Информация относно Програмата „Еразмус“ и за университетската харта „Еразмус“
може да бъде намерена на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/llp
Заявленията се подават в съответствие
с насоките, предоставени от Изпълнителна
агенция за образование, аудиовизия и култура. Те са достъпни на интернет страницата на Изпълнителната агенция .

ОПАК ОТКРИВА НОВА ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛНИ АДМИНИСТРАЦИИ
Покана за подаване на проектни
предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативната програма „Административен
капацитет“ (ОПАК), съфинансирана от
Европейския социален фонд, чрез открита процедура за подбор на проекти,
покриващи определени изисквания за
качество с определен срок
Управляващият орган на ОПАК кани желаещите да кандидатстват по следната открита процедура:
„Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост“
по приоритетна ос ІII „Качествено административно обслужване и развитие на елек-
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тронното управление“, подприоритет 3.2,
BG051PO002/12/3.2-03
Кой? Централни администрации
Колко? Обща стойност на процедурата:
7 млн. лв.
• Минимална стойност на проектите: 100
000 лв.
• Максимална стойност на проектите:
няма
Кога? Подаване на проектните предложения до 17 април 2012 г., 17.30 ч.
Срок на изпълнение на проектите: 18
месеца
Къде? Предложенията се подават на адрес:
До Управляващия орган на ОПАК
Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет“
Министерство на финансите
ул. „Г. С. Раковски“ № 102, София 1040
УО на ОПАК организира информационен
ден по процедурата на 28.02.2012 г., вторник, в гр. София, хотел „Шератон“, зала
„Роял 3“, от 10.00 ч. Регистрацията ще започне в 9.30 ч.

ПРОМЯНА В НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ВТОРАТА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМАТА
ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ - СЪРБИЯ

С решение от 15 февруари 2012 г. на
Съвместния Комитет за Наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество
България - Сърбия, в Насоките за кандидатстване по Втората покана за набиране на
проектни предложения е коригирана тех-

ническа грешка, свързана с общата сума за
финансиране на проекти по тази покана.
Промяната може да бъде изтеглена от сайта
на Програмата: http://www.ipacbc-bgrs.eu/

ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО
ЛЕКАРСТВАТА ТЪРСИ СЛУЖИТЕЛИ
В Официалния вестник на ЕС от 24
февруари е публикувано обявление, че
Европейската агенция по лекарствата
(ЕМА) желае да състави списък с подходящи кандидати за длъжността служител за управление на услуги и архиви в служба „Инфраструктура“.
Европейската агенция по лекарствата отговаря за координиране на оценката и контрола на лекарствените продукти за хуманна и ветеринарна употреба в Европейския
съюз. Агенцията е създадена през януари
1995 г. Тя поддържа тесни връзки с Европейската комисия, 27-те държави-членки
на ЕС, страните от ЕИП/ЕАСТ и с много други групи от държавния и частния сектор.
Допълнителна информация за Агенцията
и нейната дейност може лесно да се намери
на сайта на ЕМА.
Европейската агенция по лекарствата организира процедура за подбор с оглед съставяне на списък с подходящи кандидати за:
• EMA/AST/332: служител за управление на услуги и архиви, служба „Инфраструктура“, административно звено (AST 3).
Одобрените кандидати ще бъдат включени в списък с резерви. В зависимост от
бюджетните възможности може да им бъде
предложен петгодишен договор с възможност за подновяване в съответствие с Условията за работа на другите служители на
Европейския съюз.
Мястото на заетост е Лондон.
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Кандидатите трябва да са граждани на
държава-членка на Европейския съюз или
на Исландия, Норвегия или Лихтенщайн,
при условие че имат пълни граждански права.
Пълните условия и длъжностната характеристика могат да бъдат изтеглени от уебсайта на Европейската агенция по лекарствата.

ски филми.
Схемата също така има за цел да насърчи развиването на връзки между секторите
на продукция и разпространение, като по
този начин подобри пазарния дял на европейските филми и повиши конкурентоспособността на европейските компании.

Заявленията трябва да бъдат подадени
по електронен път, като се използва формулярът, наличен на интернет страницата на
ЕМА.

Поканата се отправя към европейските
компании, специализирани в разпространение на европейски произведения в киносалони. Техните дейности трябва да способстват за постигането на горепосочените
цели на Програма МЕДИА.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 24 март 2012 г. в полунощ.

Кандидатите трябва да са установени в
една от следните страни:

Моля, обърнете внимание, че поради големия брой заявления, получавани в Агенцията, при наближаване на крайния срок за
подаване на заявленията системата може да
се затрудни в обработката на големи обеми
данни. Поради това съветваме кандидатите да подават своите заявления достатъчно
рано преди крайния срок.

• 27-те държави-членки на Европейския
съюз;
• страните от ЕИΠ, Швейцария и Хърватия;
• Босна и Херцеговина (под условието
за приключване на процеса на преговори и
официално включване на държавата в Програма МЕДИА).

ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ПРОГРАМА МЕДИА 2007 – РАЗВИТИЕ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ
В Официалния вестник на ЕС от 29
февруари е публикувана покана за
представяне на предложения по Програма МЕДИА 2007 - Подкрепа за международното разпространение на европейски филми - „Автоматичната“ схема.
Една от целите на Програмата е да насърчава и подкрепя широкото международно разпространение на нови европейски
филми. По Програмата се предоставят средства на разпространители според тяхното
представяне на пазара за по-нататъшно реинвестиране в нови ненационални европей-

„Автоматичната“ схема за подпомагане
функционира на два етапа:
• създаване на потенциален фонд до
определена горна граница за филм и с необходимите корекции за всяка страна. Размерът на фонда е пропорционален на броя
на продадените билети за платен вход за
чуждестранни европейски филми в държавите, участващи в Програмата през референтната година (2011).
Групови или клубни прожекции, за достъп до които не се заплащат индивидуални
билети, не се допускат до участие. Всички
посещения на прожекции следва да бъдат
обхванати от съответните национални системи за отчитане и проверка, благодарение на което националният орган може да
ги удостовери. Изпълнителната агенция за
образование, аудиовизия и култура (EACEA)
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си запазва правото да отхвърли заявления,
които не са придружени от достатъчно доказателства, че са изпълнени всички условия.
• реинвестиране
на
потенциалния
фонд: създаденият от всяка компания фонд
трябва да бъде реинвестиран в 3 модула (3
вида проекти) до 1 октомври 2013 г.:
o копродукция на ненационални европейски филми;
o придобиване на права на разпространение, например посредством минимални гаранции, на ненационални европейски
филми; и/или в
o разходи по издаването (производство
на копия, дублаж и субтитриране), разходи
за популяризиране и за реклама на чуждестранни европейски филми.
За да бъде допуснат филмът първите авторските права по него не трябва да са регистрирани преди 2008 г.
Проект вид 1 и 2:
• Максималната продължителност на
проектите е 30 месеца, от 1 октомври 2012
г. до 1 април 2015 г.
Проект вид 3:
• Максималната продължителност на
проектите е 42 месеца, от 1 април 2012 г.
до 1 октомври 2015 г.
Заявленията за реинвестиране трябва да
бъдат изпратени до Агенцията преди изтичане на посочените по-долу срокове:
•

Копродукция:

Договорът за копродукция може да бъде
подписан най-рано на 1.10.2012 г. Срокът
за представяне на проекта за реинвестиране е в рамките на 3 месеца от подписване
на договора за копродукция и не по- късно
от 1.10.2013 г. Периодът на допустимост на
разходите е от 1.10.2012 г. до 1.4.2015 г.

•

Минимални гаранции:

Договорът за разпространение/споразумението за права за разпространение може
да бъде подписан/о най-рано на 1.10.2012
г. Срокът за представяне на проекта за реинвестиране е в рамките на 3 месеца от подписване на договора за копродукция/споразумението за права за разпространение
(приемат се както Deal Memo, така и Long
Form Agreement) и не по-късно от 1.10.2013
г. Периодът на допустимост на разходите е
от 1.10.2012 г. до 1.4.2015 г.
•
ма:

Разходи за популяризиране и рекла-

Първата прожекция на филма на съответната територия трябва да се осъществи
най-рано на 1.10.2012 г. и най-късно на
1.10.2014 г. Срок за представяне на проекта за реинвестиране - най-късно на датата
на първата прожекция на филма на съответната територия и не по-късно от 1.10.2013
г. Периодът на допустимост на разходите е
от 1.4.2012 г. до 1.10.2015 г.
Потенциален фонд ще бъде отпуснат на
допустими европейски компании за разпространение въз основа на посещенията,
реализирани от европейските ненационални филми, разпространени от кандидата
през референтната година (2011).
Фондът ще бъде изчислен на базата на
определена сума за допустим платен вход
за прожекция. В случай че събраните фондове по тази покана превишат 20 млн. EUR,
всеки потенциален фонд ще бъде пропорционално намален. Това намаление няма да
има като последица намаляване на размера на потенциалния фонд под минималните
прагове за достъп.
Подкрепата ще бъде отпусната под формата на потенциален фонд на разположение
за разпространителите за последващи инвестиции в нови ненационални европейски
филми.
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Фондът може да бъде реинвестиран:
• в продукцията на нови ненационални
европейски филми (т.е. филми, които не са
завършени към датата на кандидатстване за
реинвестиране);
• в спазването на минималните гаранции за разпространение за нови ненационални европейски филми;
• в покриване на разходите за разпространение, т.е. за П&Р (популяризиране и
реклама) за нови ненационални европейски
филми.
Общият наличен бюджет е 18 977 675
EUR.
Финансовата подкрепа ще бъде отпусната под формата на субсидия. Тя не може да
надвишава 40 %, 50 % или 60 % от общите
допустими разходи. Не е определен максимален размер.
Агенцията си запазва правото да не отпусне всички налични средства.
Предложенията за „създаване“ на потенциален фонд трябва да бъдат изпратени
(дата на пощенското клеймо) на 30 април
2012 г.
Предложенията за „реинвестиране“ на
потенциалния фонд трябва да бъдат изпратени (дата на пощенското клеймо) в срока,
посочен по-горе за всеки модул и не покъсно от 1 октомври 2013 г.
Предложенията се изпращат на следния
адрес:
Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency (EACEA)
Mr Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Приемат се единствено заявления, подадени чрез официалния формуляр за кандидатстване, надлежно подписан от лицето,
упълномощено да поема правни задължения
от името на кандидатстващата организация.
Пликовете с всички формуляри и приложения, определени в указанията, трябва да
съдържат ясното обозначение:
MEDIA
Programme
EACEA/7/12 - Automatic cinema

Distribution

Не се приемат заявления, изпратени по
факс или електронна поща.
Пълният текст на указанията, както и
формулярите за кандидатстване, са достъпни на следния адрес в интернет:
http://ec.europa.eu/culture/media/
programme/distrib/schemes/index_en.htm
Кандидатурите трябва да отговарят на
всички условия, определени в указанията,
да бъдат подадени с предвидените за целта формуляри. Те трябва да съдържат всички данни и приложения, посочени в пълния
текст на поканата.
В Официалния вестник на ЕС от 17 май
е публикувана следната поправка на текста
на поканата:
Вместо: „Предложенията за „създаване“
на потенциален фонд трябва да бъдат изпратени (дата на пощенското клеймо) на 30
април 2012 г.“.
Да се чете: „Предложенията за „създаване“ на потенциален фонд трябва да бъдат
изпратени (дата на пощенското клеймо) на
18 юни 2012 г.“.
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ЗА КОНТАКТИ:
СОФИЯ
Ул. “Г. С. Раковски” 101
Тел.: +359 2 471 98 18
Факс: +359 2 471 98 18
Е-поща: direct@europe.bg
Уеб: http://direct.europe.bg

Sofia
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ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ОТ
Фондация “Европейски институт“

в партньорство с:
Портал Европа

Център за модернизиране
на политики

Столична Община

Читалище “Славянска беседа”
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