БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ
ТЕМА НА МЕСЕЦА
Европейската комисия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ –
ЩО Е ТО?
Най-често наричат Европейската комисия (ЕК)
„правителството на Съюза” или „изпълнителния орган
на ЕС”. Ако трябва да започнем с най-общо,
популярно сравнение – това, което прави
правителството в една държава, това прави ЕК на
ниво Европейски съюз.
Мисията на Европейската комисия е да насърчава
общия интерес на Европейския съюз. Това става чрез
участие в процеса на вземане на решения, и поспециално чрез отправяне на предложения за
европейско законодателство, контрол за правилното
прилагане
на
договорите
и
европейското
законодателство, провеждане на общи политики и
управление на фондове. За разлика от Европейския
парламент, който защитава интересите на
европейските граждани и от Съвета – на
националните правителства, Европейската комисия
представлява и
поддържа
интересите
на
Европейския съюз като цяло. Тя е независима от
националните правителства.
Комисията е третият съставен елемент на
институционалния триъгълник, който движи и
управлява Европейския съюз. Нейните членове
(еврокомисарите) се назначават за петгодишен срок,
което става чрез споразумение между държавитечленки, което подлежи на одобрение от Европейския
парламент. Комисията е отговорна пред Парламента
и трябва да подаде колективна оставка, ако
Парламентът приеме вот на недоверие срещу нея.
От 2004 г. насам, Комисията е съставена от по един
комисар от всяка държава-членка. В момента тя се
състои от 27 членове.
Комисията работи под политическото ръководство на
председателя си, който взима решение за
вътрешната организация, с оглед на гарантирането
на последователност, ефективност и колегиалност в
действията й. Принципът на колегиалност, който
регулира цялата работа на Комисията, означава, че
членовете й са солидарно отговорни за приетите

решения и предприетите действия от страна на този
орган.
Председателят на Комисията се избира от
правителствата на държавите-членки и се одобрява
от Европейския парламент. Останалите комисари се
номинират от националните правителства на
държавите-членки, което се прави след консултация с
встъпващия в длъжност председател, а освен това те
трябва да получат одобрението на Парламента.
Еврокомисарите не представляват правителствата на
своите страни. В замяна всеки един от тях отговаря
за определена област на политиката на ЕС – така
наречените ресори като например „Разширяване”,
„Защита на потребителите” и други.
Членовете на Комисията се избират на основание на
общата им компетентност. Те са напълно независими
в изпълнението на задълженията си. Това означава,
че те нито искат, нито приемат указания от което и да
е правителство или от който и да е друг орган. Ако
някой комисар престане да отговаря на
необходимите условия за изпълнение на своите
задължения или в случай на сериозно нарушение,
Съдът
на
Европейските
общности
може
принудително да го освободи от длъжност. Член на
Комисията подава оставка, ако председателят, след
като получи одобрението на колегиума, я поиска.
Председателят и членовете на Комисията се
назначават за период от пет години, който съвпада с
мандата на Европейския парламент.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ –
ПРАВОМОЩИЯ И ДЕЙНОСТ
При упражняването на своите правомощия
Комисията се ползва със значителна независимост.
Нейно задължение е да защитава интересите на
Съюза като цяло и следователно не може да приема
инструкции от правителствата на държавите-членки.
Като „пазителка на договорите“ тя трябва да
гарантира прилагането от държавите-членки на
приетите от Съвета и Парламента регламенти и
директиви. В противен случай Комисията може да
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изправи виновната страна пред Съда, за да я
задължи да спазва законодателството на ЕС.
В качеството си на изпълнителен орган Комисията
прилага приетите от Съвета решения в области като
Общата селскостопанска политика (ОСП). Тя е
упълномощена да управлява общите политики на ЕС:
научните
изследвания
и
технологиите,
подпомагането на трети страни, регионалното
развитие и т.н.
Комисията контролира и определения за тези
политики бюджет.
ЕК изготвя предложения за нови европейски закони,
които представя на Европейския парламент и на
Съвета. Тя следи ежедневната работа по прилагане
на политиките на Европейския съюз и по
оползотворяване на средствата на ЕС. Комисията
следи и за спазването на европейските договори и
закони. Тя може да предприема действия срещу
закононарушителите, изправяйки ги пред Европейски
съд, ако е необходимо.
В помощ на Комисията работи администрация,
съставена от 36 генерални дирекции (ГД) и служби,
които се намират главно в Брюксел и Люксембург. За
Комисията работят около 23 000 държавни
служители, повечето от които работят в Брюксел. От
както България е член на ЕС, сред тях има и българи,
които са назначени след съответните конкурси.
Съобщенията за обявяване на конкурси за работа в
ЕК, както и в другите европейски институции, са сред
най-четените публикации на Портал ЕВРОПА.
Европейският парламент извършва политически
контрол над Комисията – в частност като одобрява
назначаването на председателя на Комисията и на
Колегиума като цяло, освен това чрез правото на
внасяне на предложение за вот на недоверие срещу
Комисията, в който случай ЕК е длъжна да подаде
колективна оставка. ЕП освен това контролира ЕК
чрез поставяне на писмени и устни въпроси, на които
Комисията трябва да отговаря. Нещо повече, веднъж
в годината, и след препоръка на Съвета,
Европейският парламент одобрява изпълнението на
бюджета на ЕО от Комисията, както и нейните отчети
и по този начин се приключва отчетният цикъл за
съответната година: („процедура по освобождаване
от отговорност”). Комисията изпълнява препоръките,
които се съдържат в освобождаването от отговорност
във връзка с изпълнението на бюджета.
Европейската сметна палата е външният одитор на
Комисията. Нейната задача е да прави независим
одит на набирането и изразходването на средства от
Европейския съюз и чрез него да оцени начина, по
който европейските институции изпълняват тези
функции. Съдът разглежда това дали финансовите
операции са били правилно вписани, законно и
редовно извършвани, а така също и дали са били

управлявани така, че да се осигурят икономии,
ефикасност и ефективност. Съдът оповестява
резултатите от работата си чрез публикуване на
съответните обективни и навременни доклади.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ –
ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ
Тук, в третата част, ще се спрем на това, което се
променя в Европейската комисия след влизането в
сила на Лисабонския договор и реформите, които
произтичат от него.
Договорът от Лисабон реформира състава на
Комисията след влизането му в сила.
Редица наши читатели са питали екипа на Портал
ЕВРОПА дали в следващата Комисия, която ще
започне работа през 2009 година, ще има български
еврокомисар. Отговорът е – да, след като изтече
мандатът на Комисията Барозо – следователно и на
Меглена Кунева, България отново ще има
възможност да излъчи свой представител в
Колегиума.
От 2014 г. нататък обаче броят на членовете на
Комисията ще бъде равен на две трети от броя на
държавите-членки (т.е. еврокомисарите ще бъдат 18
при настоящата численост на държавите-членки: 27).
Ако междувременно Хърватия, Македония и Турция
се присъединят, те могат да бъдат 20 еврокомисари.
Еврокомисарите ще бъдат избирани на базата на
равноправен ротационен принцип между държавитечленки. Европейският съвет ще може да променя
този брой с единодушие. В по-следващия състав на
ЕК – от 2014 година – България не е сигурно дали ще
има свой еврокомисар. Процедурите тепърва
предстои да бъдат уточнени...
Както обясни специално за читателите на Портал
ЕВРОПА в нашата онлайн-дискусия в рамките на
„Говори с Европа” лично министърът по европейските
въпроси Гергана Грънчарова, „Възможно е и в нея (в
състава на ЕК от 2014 г. – бел.ред.) да има българин.
По-същественото е тогава комисарите да бъдат
добри професионалисти, политици-реформатори и
почтени хора. Защото ще водят политики в полза на
хора, права и развитие, а не в полза на отделно взети
държави” – каза още министър Грънчарова.
Друго важно нововъведение е, че Договорът от
Лисабон въвежда пряка връзка между резултатите от
изборите за Европейски парламент и избора на
кандидата за председател на Комисията.
Трябва да се отбележи, че ролята на председателя
на Комисията ще бъде засилена, когато той получи
правото да задължи даден член на Колегиума да
напусне своята длъжност.
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Създаването на поста върховен представител на
Съюза за външните работи и политиката на сигурност
също засяга Европейската комисия, защото е
предвидено Върховния представител да е и
заместник-председател на Комисията за външни
отношения. Тъй като отговаря за провеждането на
външната политика и на общата отбранителна
политика, той ще председателства и Съвета на

министрите на външните работи. Освен това той ще
бъде представител Съюза на международната сцена
по въпросите на външната политика и политиката на
сигурност и ще се ползва с помощта на Европейска
служба за външни дейности, съставена от служители
на Съвета, Комисията и националните дипломатични
служби.

НОВИНИ
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА
КОНКУРЕНТЕН ПОДБОР НА
ПРОЕКТИ С ОПРЕДЕЛЕН СРОК ЗА
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 20072013 Г.”
Министерство на околната среда и
водите
обявява
процедура
за
предоставяне
на
безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013 г. „BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване
и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води".
Процедурата по своята същност е открита процедура
за конкурентен подбор на проекти с определен срок
за представяне на проектни предложения.
Потенциални
процедура са:

бенефициенти

по

настоящата

•
общините на територията, на които се
намират агломерации над 2 000 е.ж. - за проекти за
тези агломерации и
•
общините по Приложение III към Насоките
за кандидатстване, на територията на които се
намират градски агломерационни ареали под 2 000
е.ж. - за проекти за тези градски агломерационни
ареали.
Целта на процедура "BG161PO005/08/1.10/01/02
Подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води" е да се подпомогне
намаляването на несъответствията по отношение на
дела от населението, включено към канализационна
система, както и постигането на съответствие с
Директива 91/271/ЕИО посредством осигуряване на
(екологосъобразно) заустване на битовите отпадъчни
води от агломерации с над 2 000 е.ж. и в допълнение,
в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в
градски агломерационни ареали.

По процедурата ще бъдат финансирани проектни
предложения на общинските администрации за
изпълнение на качествени и пълни инвестиционни
проекти за изграждане/реконструкция/модернизация
на канализационни мрежи и/или ПСОВ и в
допълнение, където е необходимо, водоснабдителни
мрежи и/или ПСПВ.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се
осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.
Проектите трябва да се изпълняват на територията
на Република България.
Примерните дейности, които могат да бъдат
финансирани са по настоящата процедура са:
•
строителство/реконструкция/модернизация
на ПСОВ;
•
строителство/реконструкция/модернизация
на канализационни мрежи и съоръжения;
•
строителство/реконструкция/модернизация
на водоснабдителни мрежи и съоръжения само като
допълващ
компонент
на
дейности
по
изграждане/реконструкция/модернизация
на
канализационни мрежи и съоръжения;
•
строителство/реконструкция/модернизация
на ПСПВ, нови резервоари за питейна вода, основни
водопроводи, свързващи водоснабдителната мрежа
на населеното място с водоизточника за осигуряване
на необходимото количество и/или качество, помпени
станции само като допълващ компонент на дейности
по
изграждане/реконструкция/модернизация
на
канализационни мрежи и съоръжения;
•
строителство/реконструкция/модернизация
на пречиствателни станции за питейни води, както и
необходимите рехабилитационни дейности с оглед
минимизиране на загубите при водопреноса и
съхранението, само като допълващ компонент на
дейности
по
изграждане/
реконструкция/модернизация на канализационни
мрежи и съоръжения;
•
дейности свързани с подготовка на обекта;
•
доставка на оборудване за откриване и
измерване на течове само в рамките на проекти за
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изграждане на нови и/или разширение, реконструкция
и модернизация на съществуващи канализационни
мрежи, включително ПСОВ;
•
осигуряване на съоръжения за третиране на
утайките от селищните пречиствателни станции за
отпадъчни води само в рамките на проекти за
изграждане на нови и/или разширение, реконструкция
и модернизация на съществуващи канализационни
мрежи, включително ПСОВ;
•
оборудване за ПСОВ и/или ПСПВ само в
рамките на проекти за изграждане на нови и/или
разширение, реконструкция и модернизация на
съществуващи канализационни мрежи, включително
ПСОВ;
•
възстановяване на уличните мрежи, когато
поради извършването на строителство на
канализационната и водоснабдителната мрежа,
строителните работи са довели до разкопаване на
улични и тротоарни настилки или вътрешноквартални пространства;
•
дейности, свързани с изменяне на
положението
на
канализационната
и
водоснабдителната мрежа, когато е установена
необходимост от това;
•
разработване/актуализиране на идейни,
технически и/или работни проекти по Закона за
устройство на територията;
•
подготовка на документация за възлагане на
обществени поръчки по Закона за обществените
поръчки за дейностите, за които към момента на
кандидатстване не са били налични документации за
възлагане на обществени поръчки;
•
дейности във връзка с подготовката,
организацията и изпълнението на проекта (напр.
строителен надзор, консултантски услуги);
•
други дейности, пряко свързани с
изпълнението на проекта, възстановяването на
разходите по които е допустимо съгласно ПМС
249/2007.
Проектните предложения за изпълнение на
инвестиционни проекти могат да включват една или
комбинация от няколко дейности, изброени по-горе.
Всички
дейности,
включени
в
проектните
предложения на кандидатите следва да са пряко
свързани с изпълнението на инвестиционен проект за
посочените по-горе агломерации.
Общият размер на безвъзмездната финансова
помощ, която ще бъде предоставена по процедура
„BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и развитие
на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води" е
723 890 138 лева ( седемстотин двадесет и три
милиона осемстотин и деветдесет хиляди и сто
тридесет и осем лева).
Проектните предложения се подават всеки работен
ден от 9:00 до 17:00 часа до крайния срок за

представяне на проектни
настоящата процедура.

предложения

по

Крайният срок за представяне на проектните
предложения е 30 май 2008 г., 17 ч. местно време.
Проектните предложения се подават в Министерство
на околната среда и водите, Дирекция „Кохезионна
политика за околна среда", Отдел „Управление и
оценка на програмата", бул. „Кн. Мария Луиза" № 22,
София 1000.
СЪЗДАВА СЕ РАБОТНА ГРУПА ЗА
ОПРОСТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ
ПО ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИТЕ И
СТРУКТУРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА
ЕС
Министерство на финансите организира работна
група с представители на секторните министерства за
преглед на нормативните актове на Министерски
съвет, регулиращи процедурите по изпълнението на
предприсъединителните програми и Структурните
инструменти на ЕС. Целта на работната група е да
направи предложения за тяхното оптимизиране и
рационализиране.
В тази връзка Министерство на финансите отправя
покана към всички бенефициенти по проекти,
финансирани от предприсъединителните програми и
Структурните инструменти на ЕС, да изпратят своите
предложения за усъвършенстване на правилата и
процедурите, въз основа на своя опит при
кандидатстване и изпълнение на проектите.
Изпращайте своите предложения в
11.04.2008 г. на e-mail: ccu@minfin.bg.

срок

до

ПРЕДСТОИ ОТКРИВАНЕТО НА
EUROPE DIRECT ЦЕНТЪР И В ДОЛНА
МИТРОПОЛИЯ
Той е филиал на Софийския Europe Direct център и
функционира благодарение на Европейския институт,
Центъра за модернизиране на политики, Община
Долна Митрополия, Портал ЕВРОПА и Читалище
"Славянска беседа".
Сред официалните гости на откриването ще бъдат
кметът на община Долна Митрополия Александър
Печеняков, съветникът по комуникация и информация
в Представителството на ЕК в София Ингрид Шикова,
както и директорът на Европейския институт Юлиана
Николова.
Центърът Europe Direct в Долна Митрополия
предлага специализирани информационни услуги за
гражданите и бизнеса, за техните права и
задължения в ЕС, за възможностите, които се
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предоставят вследствие на членството на България в
ЕС.
Информационният център работи от 9 до 17 часа
през делничните дни. Негов ръководител е г-жа Таня
Маринчева. Освен лично, консултации могат да се
получат по телефона – на номер 06552-2352; по
електронната
поща
–
на
имейл:
dm_business@europe.bg; както и посредством
пециализираната
интернет-страница:
http://direct.europe.bg.
В България мрежата Europe Direct започва да се
изгражда от тази година с подкрепата на
Европейската комисия. Информационните Europe
Direct центрове са призвани да осигуряват лесен
достъп до информация и съвети по политиките на ЕС,
както и да стимулират местния и регионален дебат за
ЕС. Чрез тези центрове се разпространява
информация на местно и регионално ниво от
институциите на ЕС.
ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ДНЕС СТАВА
ЧЕТВЪРТИЯТ БЪЛГАРСКИ ГРАД,
ДОМАКИН НА EUROPE DIRECT
ЦЕНТЪР
Европейски информационен център от мрежата
Europe Direct, който ще обслужва Област Плевен, се
открива днес в град Долна Митрополия с празнична
програма, която започва още от сутринта.
Центърът е филиал на открития неотдавна офис в
столицата. По-рано през годината подобни
инфоцентрове заработиха в Града под тепетата и в
Старопрестолния град.
Министърът по европейските въпроси Гергана
Грънчарова ще отправи специално видеопослание
към гражданите на Област Плевен по случай
събитието. С това ще започне тържествената част на
събитието, предвидена за 12.30 часа в Долна
Митрополия.
Сред официалните гости ще бъдат кметът на община
Долна Митрополия Александър Печеняков (на
снимката - бел.ред.), съветникът по комуникация и
информация в Представителството на ЕК Ингрид
Шикова, евродепутатът Владимир Уручев, както и
директорът на Европейския институт Юлиана
Николова.
Долномитрополийският Europe Direct център
функционира благодарение на Европейския институт,
Центъра за модернизиране на политики, Община
Долна Митрополия, Портал ЕВРОПА www.europe.bg и
Читалище "Славянска беседа".
За гражданите и бизнеса от Област Плевен, за
техните права и задължения в ЕС, за възможностите,
които се предоставят вследствие на членството на

България в ЕС: всичко това, в новия Европейски
информационен център Europe Direct в Долна
Митрополия!
Акценти от празничната програма:
От 11 часа ще се проведе конкурс за рисунка “С четка
и палитра в Европа” с участието на Художествената
школа към читалище “Неофит Рилски” от град
Тръстеник.
Преди официалното откриване, за настроението на
жителите и гостите на града ще се грижат наймалките домакини: певците от Детска вокална група
към читалище “Просвета” в града.
Следва викторината “Познавате ли Европа?”, в която
са предвидени съблазнителни награди за найдосетливите, а след като Europe Direct центърът
официално заработи, ще бъдат представени
изпълнения на Балетно-театрална трупа “Спирит” от
Плевен.
Европейският празник в Долна Митрополия ще
завърши с чаша вино и парче торта.
МЗП ПУБЛИКУВА ПЪРВИТЕ ТРИ
ПОКАНИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Министерство на земеделието и продоволствието
публикува на интернет страницата си първите три
покани за подаване на заявления по Програмата за
развитие на селските райони (ПРСС).
Мярка:121 "Модернизиране
стопанства"

на

земеделските

Финансовата помощ по тази мярка е предназначена
за земеделски производители, които искат да
инвестират в дейности, свързани с производството,
съхранението или преработката на собствена
продукция, както и за организации на производители.
Минималният размер на общите допустими разходи
за един проект е 3 500 евро, а максималния 1 500 000
евро. Началният срок за подаване на заявления е 17
април до изчерпване на средствата.
Мярка 112: "Създаване на стопанства на млади
фермери"
Общият размер на финансовата помощ е не повече
25 000 евро. Кандидатите трябва да са се
регистрирали като земеделски стопани не по-рано от
14 месеца и са на възраст между 18 и 40 години.
Мярка 143 "Предоставяне на съвети и
консултиране в земеделието в България и
Румъния 2007-2013 г. - предоставяне на пълен
комплект съветнически услуги за земеделски
производители, допустими за кандидатстване по
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мерките 112 "Създаване на стопанства на млади
фермери" и 214 "Агро-екологични плащания".
Началният срок за стартиране на дейностите е 3
април 2008г. По тази мярка до 2009г. Националната
служба за съвети по земеделието ще предоставя
безплатни консултантски услуги.
СТАРТИРА НОВА ПРОЦЕДУРА ЗА
НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 20072013.”
На сайта на Министерство на околната среда и
водите е публикувана обявява за откриване на
процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Околна
среда 2007-2013 г. – „BG161PO005/08/2.30/01/03
Техническа помощ за подготовка на инвестиционни
проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”
Процедурата по своята същност е открита процедура
за конкурентен подбор на проекти с определен срок
за представяне на проектни предложения.
Потенциални
процедура са:

бенефициенти

по

3.

4.

5.

настоящата

• общините на територията на Република България и
• сдружения на общини, учредени по реда на глава
осма от ЗМСМА
Целта на процедура „BG161PO005/08/2.30/01/03
Техническа помощ за подготовка на инвестиционни
проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.” е да подпомогне
бенефициентите да подготвят качествени и пълни
инвестиционни проекти, с които в последствие могат
кандидатстват за финансиране по приоритетна ос 2
на ОП “Околна среда 2007–2013 г.” и по този начин да
допринесе за постигането на главната цел на
приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на
инфраструктурата за третиране на отпадъци”.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се
осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския съюз ,чрез Европейския фонд за
регионално развитие.
Проектите трябва да се изпълняват на територията
на Република България.
Примерните дейности, които могат да бъдат
финансирани по настоящата процедура са:
1.

2.

Разработване/актуализиране на
прединвестиционни проучвания по Наредба
4 за обхвата и съдържанието на
инвестиционни проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 5
юни 2001 г.), включително анализи за

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

оптимизиране управлението на отпадъците
на регионално ниво;
Експертни анализи, хидроложки и геоложки
проучвания, технически планове и друга
техническа документация;
Изработване или актуализация на
морфологичен анализ или други анализи за
количеството и вида на генерираните
отпадъци;
Дейности във връзка с процедурите за
подготовка на подробния устройствен план
на бъдещото инвестиционно предложение в
обем и обхват съгласно Наредба 7 за
изискванията, на които трябва да отговарят
площадките за разполагане на съоръжения
за третиране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 81
от 17.09.2004 г.) и Наредба 8 за условията и
изискванията за изграждане и експлоатация
на депа и на други съоръжения и
инсталации за оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 83
от 24.09.2004 г.)
Дейности във връзка с процедурите за
оценка на въздействието върху околната
среда, оценка на съвместимостта и
издаване на необходимите
решения/разрешителни по Закона за
опазване на околната среда и Закона за
биологичното разнообразие;
Дейности във връзка с процедурите за
издаване на комплексни разрешителни по
реда на глава седма, раздел II от ЗООС
и/или разрешения по чл. 37 от ЗУО;
Провеждане на обществени обсъждания във
връзка с издаване на разрешителни по
ЗООС, ЗБР или при поемане на общински
дълг;
Юридически услуги, свързани с издаване на
разрешителни по Закона за опазване на
околната среда, Закона за биологичното
разнообразие, Закона за устройство на
територията;
Проектиране, включително
разработване/актуализиране на идейни или
технически и работни проекти;
Дейности във връзка с процедурите за
издаване на разрешителни за строеж;
Изготвяне на финансови и икономически
анализи, включително анализ за разходите
и ползите за проекти над 10 млн. лева;
Подготовка на документация за възлагане
на обществени поръчки за дейностите,
включени в бъдещия инвестиционен проект;
Попълване на формуляр за кандидатстване
за финансиране на бъдещия инвестиционен
проект.
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Проектните предложения за техническа помощ могат
да включват една или комбинация от няколко
дейности, изброени по-горе, така че да доведат до
разработването
на
инвестиционно
проектно
предложение, готово за последващо кандидатстване
по ОП “Околна среда 2007-2013 г.”
Общият размер на безвъзмездната финансова
помощ, която ще бъде предоставена по процедура
„BG161PO005/08/2.30/01/03 Техническа помощ за
подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна
ос 2 на оперативна програма „Околна среда 20072013 г.” е 41 343 424 лева (четиридесет и един
милиона триста четиридесет и три хиляди и
четиристотин двадесет и четири лева).
Крайният срок за представяне на проектните
предложения е 6.06.2008 г., 17 ч. местно време.
Проектните предложения се подават в Министерство
на околната среда и водите, Дирекция „Кохезионна
политика за околна среда”, Отдел „Управление и
оценка на програмата”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 22,
София 1000.
ИЗЛЕЗЕ ПЪРВИЯТ БЮЛЕТИН НА
SOLVIT – БЪЛГАРИЯ
В
първия
брой
на бюлетина
са
представени случаи, намерили своето
успешно разрешение в началото на 2008
г.
SOLVIT е онлайн мрежа, в която държавите членки си
сътрудничат при разрешаването на проблеми,
причинени от неправилно прилагане на правилата на
вътрешния пазар от страна на държавните власти,
без да се прибягва до съдебна намеса. Във всяка
държава-членка на Европейския съюз има установен
SOLVIT център (както и в Норвегия, Исландия и
Лихтенщайн). Центовете SOLVIT се занимават с
намирането на разрешения на проблеми, с които са
се сблъскали граждани и предприятия.Те са част от
държавната администрация и са задължени да
намерят разрешение на проблемите в рамките на 10
седмици. Ползването на услугите на SOLVIT е
безплатно.
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ОМБУДСМАН
ПРИЗОВА КЪМ ПРОЗРАЧНОСТ НА
ИНСТИТУЦИИТЕ В БРЮКСЕЛ
Европейският омбудсман Никифорос
Диамандурос представи годишния си
доклад за 2007 г. Той показва, че при 28%
от жалбите на гражданите, засягащи
работата
на
европейските
институции,
става
дума
за
непрозрачността на работата им,

включително отказ на достъп до
информация и документи, съобщава
Рапид.
Диамандурос представи големия брой оплаквания с
този проблем като възможност за европейските
институции и организации да подобрят работата си,
като предоставят на гражданите по-голям достъп.
Омбудсманът отчете и оплаквания за лошо
администриране,
като
например
закъсняло
изплащане на средства за проекти по европейски
програми, злоупотреби с власт, недостатъчно добре
разработени процедури.
През 2007 г. омбудсманът е получил 3211 жалби от
граждани и сдружения. В 70% от случаите
Диамандурос е успял да съдейства за разрешаването
им, насочвайки ги към компетентните органи, чрез
започване на разследване. Той е приключил
рекорден брой случая - 348, скок от 40% спрямо 2007
г. 129 от случаите са решени от администрацията на
евроинституциите.
Европейският омбудсман отбелязва, че най- много
оплаквания са пристигнали от Германия, следвана от
Франция и Полша. 64% от жалбите се отнасят до
работата на ЕК. Голям е броят на оплакванията от
дейността на ЕРSO, Европейския парламент, ОЛАФ,
Съвета на министрите. Те са изпратени на всички 23
езици на Европейския съюз.
ВИРТУАЛЕН БИЗНЕС ИНКУБАТОР
Проектът
"Виртуален
бизнес
инкубатор" е част от програмата за
активни услуги на пазара на труда,
която работи вече трета година с
подкрепата на Световната банка и
Агенцията
по
заетостта
в
Министерството
на
труда
и
социалната политика.
Проектът "Виртуален бизнес инкубатор" е насочен
към подкрепа на развитието и използването на
човешкия
капитал
чрез
насърчаване
на
предприемачеството в община Долна Митрополия,
област Плевен. Основната цел на проекта е да
подпомогне и предостави възможност на безработни
лица и новосъздадени фирми да започнат и развият
собствен бизнес, като се възползват от учебните
материали, информацията, консултациите и услугите,
които екипът на проекта ще предостави. В рамките на
проекта ще бъдат консултирани 30 безработни лица с
регистрация в Бюрото по труда в Долна Митрополия
и 30 предприятия, отговарящи на изискванията за
подбор на бенефициенти.
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СТАРТИРАТ ИНФО ДНИ НА ОП ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЮГОИЗТОЧНА
ЕВРОПА
Във връзка с предстоящото обявяване на първата
покана за набиране на проектни предложения по
оперативна
програма
за
транснационално
сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013
година националното звено за контакт за програмата
в България – главна дирекция «Програмиране на
регионалното развитие» към министерство на
регионалното развитие и благоустройството, кани
всички заинтересовани организации и институции да

присъстват на национални информационни дни,
които ще бъдат организирани, както следва:
•
в София - на 16 май 2008 г.
•
в Пловдив – на 19 май 2008 г.
•
във Варна – на 20 май 2008 г.
Молим всички, които желаят да участват в събитието
да попълнят регистрационния формуляр, приложен
към обявата и да го изпратят не по-късно от 9 май
2008 година на
факс: 02/9405405 или по електронна поща:
ahristova@mrrb.government.bg.

За контакти:
София

Долна Митрополия

ул. “Г.С. Раковски” №96
Тел.: +359 2 470 98 18
Факс: +359 2 470 98 18
Е-поща:direct@europe.bg

ул. “Цоньо Матев” №1,
Народно читалище “Просвета”
Тел.: / Факс: +359 6552 235

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК
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ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНСТИТУТ
В ПАРТНЬОРСТВО С:

Портал ЕВРОПА

Център за модернизиране на политики

Читалище „Славянска беседа”

Община Долна митрополия

Столична Община

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК
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