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         web: www.namrb.org 

          e-mail: namrb@namrb. org 

През април празнуват общи 

ните: Ценово, Струмяни, Мъг- 
лиж, Провадия, Гърмен, Сандан- 

ски, Чавдар и Тунджа. 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 

1 април 

Ден на хумора и шегата 
Празникът се отбелязва в много 

страни (April Fools' Day или All 

Fool's Day). 

 

Международен ден 

 на птиците 
Денят се чества от 1906 г. по сила- 

та на Конвенцията за защита на 

полезните птици. В България са 

установени около 383 вида птици. 

Под защита са 327 от тях, а 100 са 

включени в Червената книга. Девет 

вида са вписани като изчезнали. 

 

1-7 април  

 Седмица на гората 
 

 

 

 

 

 
Тя се чества в България от 1925 г. 

Целта е да се повиши обществена- 

та информираност и ангажираност 

с опазването на природното богат- 

ство на планетата.  

На 2 април Министърът на земеде- 

лието и храните ще открие „Седми- 

цата на гората” във Враца.  

Тази година мотото е „Гората за де- 

цата”. МЗХ организира пътуваща 

пресконференция за журналисти.  

Много общини ще участват със 

свои инициативи в събитието.  

 

   КККааалллеееннндддаааррр  

   Национално сдружение на общините в Република България

  

 

НСОРБ актуализира информацията за

мявания във връзка със запитвания от

гарски общини и градове. На интернет

формуляр за събиране на нужната информация

30 март на e-mail: m.tsvetkova@namrb.org

                               

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
          Електронно издание на Националното сдружение 

                      на общините  в Република 

 

 

Национално сдружение на общините в Република България                                                           

Президентът Росен Плевнелиев се срещна с 

вителния съвет на НСОРБ. Основните теми на

зани с децентрализацията и развитието на местното

ние, създаване на добра бизнес среда и подобряване

живот, както и най-важните задачи пред местните

Среща с Президента

Проектът цели преодоляване на проблемите при

адресната регистрация, произтичащи от изискваният

Закона за предоставяне на документ за собственост

зване и съгласие на собственика. 

НСОРБ се обърна с молба към секретарите на общините

и предложения по текстовете на Закона с оглед

приложение. Становището на НСОРБ ще бъде

телния съвет на Сдружението на 6 април.  

На интернет страницата на НСОРБ може да намерите

конопроекта и формуляр по основните текстове

Очакваме мнения и предложения до 4 април
или на e-mail: b.stanchev@namrb.org .  

Не пропускайте възможността да улесните

нето на Закона като дадете предложения за

или формулирате нови! 

Очакваме предложения от общините по
на Закона за гражданската регистрация

Напомняме, че до 4 април събираме кандидатури

янните комисии на НСОРБ. На първото си заседание

съвет внесе промени в броя и наименованията

структурират се 4 от съществуващите и се създават
• По икономическа политика, енергетика
• По транспорт, информационни технологии

Повече информация може да намерите на интернет

НСОРБ в секция „новини”. 

 

Продължава попълването на състава на
комисии на НСОРБ

Следващото заседание на Управителния съвет

рил. Както знаете, на всяко заседание има точка

се разглеждат поставените от общините въпроси

Можете да задавате въпроси и поставяте актуални

на e-mail namrb@namrb.org или на факс 02/943 44 67; 943 44 31.

Очакваме въпроси от общините

информацията за общински програми за международно сътрудничество

запитвания от различни държави за развитие на двустранните

На интернет страницата на Сдружението в секция „Новини

нужната информация. Ще бъдем благодарни, ако изпратите

m.tsvetkova@namrb.org. 

                          30 март  

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
Електронно издание на Националното сдружение  

 България     
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      брой 13/2012            

срещна с ръководството на Упра- 

Основните теми на разговора бяха свър- 

развитието на местното самоуправле- 

подобряване качеството на 

пред местните власти.   

Президента 

проблемите при извършването на 

щи от изискваният на чл. 92 от 

собственост, договор за пол- 

секретарите на общините за позиция 

Закона с оглед практическото им 

НСОРБ ще бъде обсъдено от Управи- 

може да намерите текста на за- 

основните текстове. 

април на факс 02/943 44 31 

ите работата по прилага- 

предложения за промяна на текстове 

общините по проекта на ЗИД 
гражданската регистрация 

събираме кандидатури за участие в Посто- 

заседание Управителният 

наименованията на комисиите. Прес- 

съществуващите и се създават 2 нови комисии: 
енергетика и туризъм 

информационни технологии и съобщения 
намерите на интернет страницата на 

на състава на Постоянните 
на НСОРБ 

Управителния съвет е насрочено за 6 ап- 

заседание има точка „актуални”, в която 

общините въпроси.   

поставяте актуални теми до 4 април 

 02/943 44 67; 943 44 31. 

от общините 

международно сътрудничество и побрати- 

двустранните отношения с бъл- 

секция Новини” може да намерите 

ако изпратите исканите данни до 
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• 4 април 

На 4 април Председателят на УС на НСОРБ

ният директор ще се срещнат с министър

съдят важни въпроси, свързани с взаимодействието

Очакваме от общините предложения

въпроси за срещата до 3 април на e

или на факс: 02/943 44 31 

Срещи 

НСОРБ поиска отговор от Агенцията по

на запитвания от общини по прилагане

дури за зимно поддържане и снегопочистване

предсрочно изчерпан финансов ресурс

метеорологична обстановка. 

От АОП посочват, че договорите за зимно

гопочистване като правило се сключват

определен финансов ресурс. АОП уточнява

снеговалежите и ниските температури

сезон, сами по себе си те не могат да се
видени обстоятелства по смисъла на чл

При настъпване на подобна ситуация дейностите

възлагат самостоятелно. 
При това положение възложителят трябва

на извънредна ситуация (чл. 90, ал. 1, т

кана от необичайно усложнени метеорологични

ято възложителят е длъжен да предприеме

ствия за предотвратяване на негативни

бата на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП има нова

26.02.2012 г., според която за законосъобразното

на процедура на договаряне без обявление
ние е необходимо наличие на някои предпоставки

1. Настъпило е събитие, непосредствено

та и здравето на хората или околната среда

28а от ДР на ЗОП са дефинирани природни

катастрофи и др.  

2. За преодоляване на последиците от събитие

мо предприемане на неотложни действия

жителя. 

3. Неотложността на действията прави невъзможно

то на сроковете за провеждане на открита

процедура. 

АОП препоръчва при възлагане да се ползва

можност за допълнително възлагане на
под формата на опция. За целта е необходимо

посочат в обявлението за обществената

ветствие с чл. 15, ал. 3 ЗОП да се включат

прогнозната й стойност. Прилагането на

тавя по-голяма гъвкавост и сигурност за

дателството, без да създава допълнителни

възложителите.  

НННСССОООРРРБББ   кккооонннсссууулллтттааанннттт  

ПППрррееедддссстттооояяящщщооо  

АОП отговаря на въпроси на

                           Национално сдружение на общините в Република България

                                                                                                                             

 

април  

на УС на НСОРБ и Изпълнител- 

министър Павлова, за да об- 

взаимодействието с МРРБ. 

предложения за теми и конкретни 

e-mail: namrb@namrb.org 

 

Агенцията по обществени поръчки  

прилагане на ЗОП при проце- 

и снегопочистване в условията на 

финансов ресурс поради влошена 

договорите за зимно поддържане и сне- 

се сключват до изчерпването на 
ресурс АОП уточнява, че доколкото 

температури са типични за зимния 

не могат да се приемат за непред- 
смисъла на чл. 90, ал.1, т.8 от ЗОП. 

ситуация дейностите следва да се 

възложителят трябва да докаже наличие 

ал. 1, т. 4 от ЗОП), предизви- 

усложнени метеорологични условия, в ко- 

длъжен да предприеме незабавни дей- 

на негативни последици. Разпоред- 

ЗОП има нова редакция в сила от 

за законосъобразното провеждане 

явление на това основа- 
предпоставки: 

непосредствено застрашаващо живо- 

околната среда. Като такива в т. 

дефинирани природни бедствия, аварии, 

последиците от събитието е необходи- 

неотложни действия от страна на възло- 

действията прави невъзможно спазване- 

провеждане на открита или ограничена 

да се ползва законовата въз 

възлагане на същия изпълнител 

целта е необходимо опциите да се 

обществената поръчка и в съот- 

да се включат при определяне на 

Прилагането на такъв подход предос- 

сигурност за спазване на законо- 

създава допълнителни ангажименти за 

Обучения

На 22-24 март се проведе

ние на тема „Правомощия

новия Закон за горите

интерес към темата НСОРБ

да организира следващо

Можете да заявите

на e-mail: m.yarovaya

 

на въпроси на общини 
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ССъъббииррааммее
ННааццииооннааллннаа  сстт

ннаа  ккууллттуу

На интернет страницата

куван за обществено

нова Наредба за създаване

на публичен регистър

собствениците в сгради

на собственост.  

Текстът на проекта

достъпни на: 
http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=

bg&do=law&type=8&id=497
 

Очакваме предложения

проекта предложените

Книга на етажната

зумение за създаване

собствениците и Правилник

ред в етажната собственост

e-mail: namrb@namrb

Кратко описание на
намерите на интернет
НСОРБ, секция „Новини

По повод разработването

стратегия за развитие

зъм Министерство

съдействие от НСОРБ

формация за общинските

султативни съвети по

то наследство и общински

тура” по Закона за закрила

културата.  

НСОРБ благодари

изпратиха исканата

Очакваме попълнени

лите общини на e

или на факс: 02/943 44 31.

Обществено
проект на

                                                                                                                                        13/2012  

Обучения 

март се проведе първото обуче- 

авомощия на общините по 

Закон за горите”. Поради големия 

към темата НСОРБ има готовност 

организира следващо обучение.  

заявите интерес за участие 

yarovaya@namrb.org 

              2  

 

ее  ииннффооррммаацциияя  ззаа  

ттррааттееггиияя  ззаа  ррааззввииттииее  
ууррнниияя туризъм 

интернет страницата на МРРБ е публи- 

обществено обсъждане проект на 

Наредба за създаване и поддържане 

публичен регистър на сдруженията на 

собствениците в сгради в режим на етаж- 

на проекта и новите образци са 

http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=

bg&do=law&type=8&id=497 

Очакваме предложения и коментари по 

предложените нови образци на 

на етажната собственост, Спора- 

за създаване на сдружение на 

собствениците и Правилник за вътрешния 

етажната собственост до 5 април на 

namrb.org  

описание на промените може да 
намерите на интернет страницата на 

секция „Новини”.  

повод разработването на Национална 

стратегия за развитие на културния тури- 

Министерство на културата поиска 

съдействие от НСОРБ за събиране на ин- 

формация за общинските обществено-кон 

султативни съвети по Закона за културно- 

наследство и общински фондове „Кул- 

Закона за закрила и развитие на 

благодари на общините, които 

исканата информация. 

попълнени анкети и от остана- 

e-mail: namrb@namrb.org 

: 02/943 44 31. 

Обществено обсъждане на 
проект на наредба 
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Нови ръководни органи 

  
НАПОС 

Председател на Управителния съвет: 

Красимира Германова, председател на 

ОбС в Созопол 

Заместник-председатели на УС: Соня 

Келеведжиева, председател на ОбС в 

Сливен и Сунай Хасан, председател на 

ОбС в Момчилград. 

Председател на Контролния съвет: 

Светлана Георгиева, председател на 

ОбС в Свищов. 

За изпълнителен директор на НАПОС 

бе преизбран Делян Дамяновски, 

председател на ОбС в Мездра 

СДРУЖЕНИЕ НА ЮГОЗАПАДНИТЕ 

ОБЩИНИ 

Председател на Управителния съвет: 

Атанас Стоянов, председател на ОбС в 

Сандански. 

Заместник-председател на УС: Георги 

Георгиев, председател на ОбС в 

Сливница. 

Честито на новоизбраните и 

успешна работа! 

 

Бенефициентите по Програматата за развитие на селските райони 

(ПРСР), които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и ал. 

4 от Закона за обществени поръчки, и имат одобрени непред- 

видени разходи (възникнали поради непредвидени обстоятелства 

по смисъла на ЗОП), за които не е проведена обществена поръчка, 

е необходимо да проведат процедура на договаряне без обявление 

при условията на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП. Документацията от 

проведената поръчка се представя в Държавен фонд „Земеделие” 

(ДФЗ) за оценка на допустимостта за сключване на aнекс за одоб- 

ряване на допълнително договорената услуга или строителство 

към договора за предоставяне на финансова помощ.  

Одобрението не води до увеличаване на първоначално одобрена- 

та финансова помощ за непредвидени разходи. При извършване 

на дейности и услуги с разходи над одобрената финансова помощ 

за непредвидени разходи, разликата се покрива от бенефициента.  

ДФЗ препоръчва преди сключване на анекс към договора с избра- 

ния след проведена обществена поръчка изпълнител, да бъде 

извършено предварително запитване до фонда, за да се избегне 

сключването на анекс с изпълнител, чийто предмет впоследствие 

няма да бъде одобрен. 

Указания за сключване на анекс към договора са публикувани на: 

http://www.prsr.bg/documents/Документи/2/0/index.html. 

    

Работни срещи в ДФЗ 

Във връзка с предстоящото прик- 

лючване на над 120 общински про- 

екта по мерки 321 и 322 от ПРСР ДФ 

„Земеделие” организизира поредица 

от работни срещи с общините, на ко- 

ито предстои завършване на строи- 

телно-монтажните работи и подава- 

не на заявки за окончателно плаща- 

не по проектите. Целта на срещите е 

да подпомогне за коректното изпъл- 

нение на договорите между фонда и 

общините и да минимизира риска от 

непризнаване на разходи и налагане 

на корекции на етап окончателно 

плащане.  

ДФЗ приканва всички общини да по- 

пълнят получените запитвания 

относно хода на изпълнение на про- 

екта, за да бъдат включени в пред- 

стоящите работни срещи.   
 

Отчитане и одобрение на непредвидени разходи по проекти от ПРСР 

 

НСОРБ събира предложения за представители 

Във връзка с приетия План за действие за периода 2012-2013 г. по 

изпълнение на мерките и дейностите за осигуряване на достъпна 

среда и преодоляване на архитектурните бариери по Дългосрочна- 

та стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г. и 

писмо на МРРБ, НСОРБ събира предложения за представители в 

работни групи за:  
o разработване и въвеждане на механизъм за реализация на  
политиката на достъпна среда на различни нива; 
o разработване и въвеждане на механизъм за контрол и санкции  
при неизпълнение на разпоредби в областта на достъпната среда. 
Очакваните ангажименти на нашите представители ще бъдат ос- 

новно при изготвянето на оценка за въздействието на политиките 

и проучване на европейския опит, на базата на които да се подгот- 

вят конкретни предложения в тази насока. 

Изпращайте предложения до 10 април на e-mail: namrb@namrb.org.  

На 17 и 18 април  Програма INTERREG IVC организира в София 

семинар за екипите, отговарящи на комуникационните дейности в 

проектите по програмата.  

Участниците ще имат възможност да обменят опит по отноше- 

ние работата с медии, лобиране, привличане на заинтересовани 

страни, създаване на уебстраници, използване на социалните 

мрежи в интернет. В семинара ще участват и представители на 

НСОРБ – партньорска организация в проект I-SPEED.  

 

Семинар по Програма 
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МОСВ и Предприятието за управление на

по опазване на околната среда (ПУДООС

покана за участие в Националната кампания

та околна среда - 2012 г.“.  

Конкурсът е разделен на две категории

кметства с ресурс 1 млн. лв., и за училища

градини, за чиито проекти ще бъдат заделени

хил. лв. За реализиране на всеки от класираните

екти ще бъдат предоставени до 10 хил. лв

Средствата за общините ще бъдат насочени

добряване на междублоковите пространства

дите и градинките в селата, за озеленяване

ване, почистване и извозване на отпадъците

Задължително условие е доброволният труд

даните, който трябва да бъде удостоверен

те им. 

За учебните заведения проектите трябва

ни към екологично образование и възпитание

децата. 

Конкурсните проекти се изпращат до деловодството

на ПУДООС само по пощата с обратна
20 април. На плика задължително се изпис
фон за връзка. 
Резултатите от класирането ще бъдат обявени

май на интернет страниците на МОСВ и

Поканата и указанията за участие може

на: www.pudoos.bg 

Допълнителна информация може да

ПУДООС на тел: 02/9406540, 02/9406062, 02/9406652 

. 

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА
И АЗ УЧАСТВАМ

 

С отговорност и грижа за опазване на природата

От 28 до 30 в Интер Експо Център в София

веде Осмият международен конгрес за

ефективност и възобновяема енергия. 

на събитието е Виа Експо, а НСОРБ е

затор.  

В първия ден на форума бяха отчетени резултатите

от първия национален конкурс за най

община. Първи награди получиха община

в категория ЕЕ и община Ловеч в категория

равление на отпадъци”. Ловеч получи

място в категория „Енергийна ефективност

Благоевград получи поощрителна грамота

гория „Енергийна ефективност”. Бургас
са на трето място в конкурса. 

Организаторите от Виа Експо обявиха

конкурс ще се проведе следващата година

бъде за Югоизточна Европа. 

НАГРАДИ 
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управление на дейностите 

среда ПУДООС) отправиха 

Националната кампания „За чис- 

категории - за общини и 

и за училища и детски 

ще бъдат заделени 500 

всеки от класираните про- 

до хил. лв. (с ДДС) .  

бъдат насочени към по- 

междублоковите пространства, площа- 

за озеленяване, боядис- 

на отпадъците. 

доброволният труд на граж- 

удостоверен с подписи- 

проектите трябва да са насоче- 

образование и възпитание на 

изпращат до деловодството 

пощата с обратна разписка до 
е изписва теле- 

ще бъдат обявени до 21 

на МОСВ и ПУДООС. 

участие може да намерите 

може да получите от 

: 02/9406540, 02/9406062, 02/9406652 

Министерството на околната

ньор на кампанията на БТВ

един ден”, планирана за 12 май
своевременното прибиране на

депата. Регионалните структури

в периода 11-13 май да осигурят

съществуващите общински и

чки транспортни средства, 

В дните на кампанията общините

бодени от дължимите отчисления

количествата депонирани

изпратило писма до всички общини

ствие и координиране на дейностите

тиране на отпадъците. НСОРБ

призива и ще даде гласност на

От 4 години опитът „чистене

ден” се предава от страна в страна

та ще бъде глобална. На 12 май

дани на повече от  100 страни

она тона боклук, разположен

ани, гори. За да променим 

диним. Заедно можем да направим

уютен, по-зелен” – това е посланието

Страницата на международната
http://www.letsdoitworld.org/ 
Инициативата в България: http://www.btv.bg/da

Много български общини вече

ности. НСОРБ очаква материали

циативи на e-mail: namrb@namrb.org

Инициативата „Да изчистим
обединява милиони

ПРИРОДАТА – 

УЧАСТВАМ 

С отговорност и грижа за опазване на природата

На 28 март бяха подписани

та листа по схема „Подкрепа

за енергийна ефективност

вателна инфраструктура в градските

по ОПРР. 

В края на миналата година бе

ния финансов ресурс по операция

чиви и ефективни енергийни

сират резервни проекти, насочени

вишаване на енергийната ефективност

образователна инфраструктура

ски ясли и градини, обединени

училища, които са одобрени

които не е достигнал финанс

В процес на подготовка са още

те Белослав, Камено и Кърджали

Размерът на предоставената безвъзмездна

помощ е приблизително 49 млн

Център в София се про- 

конгрес за енергийна 

възобновяема енергия. Организатор 

а НСОРБ е съоргани- 

бяха отчетени резултатите 

конкурс за най-добра еко-

получиха община Добрич 

в категория „Уп- 

получи и второто 

Енергийна ефективност”. 

поощрителна грамота в кате- 

Бургас и Мизия 

обявиха, че вторият 

следващата година и ще 
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на околната среда и водите е парт- 

а на БТВ „Да изчистим България за 

12 май. МОСВ ще осигури 

прибиране на събраните отпадъци в 

Регионалните структури са получили указания 

осигурят свободен достъп до 

общински и регионални депа за вси- 

средства, участващи в почистването. 

кампанията общините ще бъдат осво- 

жимите отчисления към РИОСВ за 

депонирани отпадъци. МОСВ е 

до всички общини с молба за съдей- 

координиране на дейностите по транспор- 

НСОРБ се присъединява към 

гласност на добрите инициативи. 

чистене на една държава за един 

страна в страна. Тази година акция- 

12 май ще се включат граж- 

страни. „В света има 100 мили-

разположен в градове, плажове, оке- 

 това, ние трябва да се обе- 

да направим света по-чист, по-

това е посланието на кампанията.  

международната инициатива: 

http://www.btv.bg/da-izchistim 

общини вече стартираха своите дей- 

очаква материали за общинските ини- 

namrb@namrb.org 

Инициативата „Да изчистим заедно” 

обединява милиони хора по света 

С отговорност и грижа за опазване на природата 

подписани 21 договора от резервна- 

схема Подкрепа за прилагане на мерки 

ефективност в общинската образо- 

инфраструктура в градските агломерации” 

миналата година бе взето решение с налич- 

ресурс по операция „Достъп до устой- 

ефективни енергийни ресурси” да се финан- 

проекти, насочени към мерки за по- 

енергийната ефективност на публична 

инфраструктура, вкл.  общински дет- 

дини обединени детски заведения и 

са одобрени през 2010 и 2011 г., за 

финансов ресурс.   

подготовка са още 3 договора с общини- 

Камено и Кърджали. 

предоставената безвъзмездна финансова 

приблизително 49 млн. лв.  

ресурс по ОПРР в подкрепа за 
училища, градини и ясли 
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УЧАСТИЕ  НА  НСОРБ  В  ПРОЕКТ  ПО  П РОГРАМА  ИНТЕР РЕГ  I V  C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визитна картичка на проекта 

В наши дни селските райони се сблъскват с различни проблеми: застаряващо и намаляващо население, 

изолация, липса на инфраструктура, липса на достъп до информационни технологии и иновации . 

Проекът се стреми да отговори на тези проблеми и да подпомогне въвеждането на  модерни 

технологии в селските райони. Той е насочен към подобряване на ефективността и обогатяване на 

политиката за развитие на селските райони чрез подкрепа на местните власти при въвеждане на 

географски и информационни системи.  

Партньорите ще обменят опит и  добри практики в две основни области, свързани със съживяването 

на селските райони:   

-  Развитие на привлекателността на селските райони за  привличане на нови жители.  

-  Подкрепа на местните продукти и съхраняване на културното наследство. 

Проектът включва 14 партньора от 11 страни членки – региони, провинции, сдружения на общини и 

агенции за териториално развитие.   

 

 

 

 

 

Чрез такива проекти местните власти в 

старите държави-членки на ЕС разви- 

ват иновациите, приложните изслед- 

вания и международното сътрудни- 

чество.  

Те  вярват, че съчетаването на географ- 

ските и информационните науки е от 

значение за въвеждането на новите 

информационни технологии в селските 

райони.   

Началната работна среща по проекта се 

състоя във френския  град Ош от 6 до 8 

февруари. Участваха 30 представители 

на всички партньори. Те обсъдиха  

подхода за изпълнение на проектните 

дейности. Запознаха се на място с доб- 

рите практики в провинция Жерс –  

регионална програмата за привличане 

на млади семейства за постоянно  уста- 

новяване в селата на провинцията. 

Развитието на информационните и ко- 

муникационни технологии е от същест- 

вено значение за успеха на програмата.  

 

 

Проведена беше и международна кон- 

ференция „Географските и информа- 

ционни технологии – средство за пови- 

шаване на привлекателността на евро- 

пейските селски райони”.  

Участваха  представители на Европей- 

ската комисия, Държавната агенция за 

управление на територията на Фран- 

ция, Националната селска мрежа на 

Франция, Националния географски 

институт. Обсъдени бяха стратегичес- 

ките перспективи за развитие на сел- 

ските райони до 2020 г.  

Партньорите планираха предстоящите 

дейности до средата на 2012 г.  

Те ще проведат проучване в своите 

страни за добри практики или инициа- 

тиви по използване на ИКТ за популя- 

ризиране на селските райони и мест- 

ното наследство. Сред тях ще се опре- 

делят  добрите инициативи, подходящи 

за  прилагане в селските райони в оста- 

налите страни-членки на ЕС.    

ИНИЦИАТИВА  З А  ИНФОРМАЦИОННО  ОБЩЕСТВО  В  СЕЛСКИТЕ  РАЙОНИ  
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„Инициатива за информационно общество в селските райони” е името на 

нов проект, с участието на НСОРБ, одобрен от Европейската комисия в рамките 

на четвъртата покана по Програма Интеррег IVC. Проектът включва 13 

партньора от 11 държави-членки на ЕС. Властите на провинция Жерс в 

Централна Франция са водещ партньор.  


