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         web: www.namrb.org 

          e-mail: namrb@namrb. org 
      брой   2/2012             

През януари празнуват 

общините: 
Белово – 14 януари 

Антоново – 17 януари  

Раковски – 26 януари  

Омуртаг – 27 януари  

Разград – 28 януари  

 

Науката през 2012 година 

След големите научни постижения 

през изминалата година, научният 

сайт Ars Technica определи и някои 

от главните теми на 2012-та: 

•  движещата се по-бързо от 

светлината елементарна частица  

неутрино;  

•  американският космически 

телескоп „Кеплер”; 

•  Затоплянето на земята; 

•  Краят на „епохата” на космичес- 

ките совалки. Редица компании 

се опитват да заемат освободи 

лата се ниша. 

•  Търсенето на бозона на Хигс - 

хипотетична масивна скаларна 

елементарна частица. Ако тя 

наистина съществува, ще открие 

пътя към т. нар. нова физика. 

   КККааалллеееннндддаааррр  
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Общините започват годината със законодателна активност 

На 12 януари НСОРБ представи позицията на общините по нови 
законопроекти на заседание на парламентарната комисия по регио- 
нална политика и местно самоуправление.  

Представителите на НСОРБ подчер- 

таха необходимостта от подобряване 

на условията и процедурите по тези  

дейности, в съответствие и с европейските регламенти. Общините мо- 

гат, съобразно спецификата на своята дейност, да подкрепят прила- 

гането на мерките. Същевременно те изразиха сериозни опасения, че 

значителни по обем функции на национални органи и техните тери- 

ториални звена се прехвърлят върху местните власти, за които те 

нямат нито експертна, нито финансова обезпеченост. НСОРБ катего- 

рично възрази срещу предвидените нови и несвойствени отговорности 

на кметовете по регистриране и обезвреждане на животни, които 

трябва да се финансират със собствени приходи на общините. 

(Становището е достъпно на сайта на НСОРБ).  
След проведените дебати и категоричното отстояване на пози- 
цията на НСОРБ, народните представители от комисията подкре- 
пиха мотивите на общините и не приеха законопроекта. 

 

НСОРБ подкрепи по принцип необхо- 

димостта от създаването на по-благо 

приятни условия за стопанисване и  

ползване на спортните бази и съоръжения в интерес на местната 

общност. Представителите на Сдружението предложиха да се потърси 

по-добър синхрон на новите текстове с регламентите на Закона за 

общинската собственост, за да се избегнат противоречиви тълкувания 

и практики на местно ниво. 

НСОРБ подкрепи предложения от 

общини за създаване на законова въз- 

можност за засаждане и добив на  

ценни и екстензивни дървесни видове от необработваеми земеделски 

земи. 

Благодарим на общините за спешната реакция и съдържателните 

предложения: 

•  По ЗИД на Закона за ветеринарномедицинската дейност – Елена, 

Златарица, Казанлък, Кричим, Мизия, Павел баня, Попово, Провадия, 

Сандански, Средец. 

•  По ЗИД на ЗФВС – Аврен, Айтос, Антон, Белово, Белослав, Благоевград, 

Брезник, Брезово, Брусарци, Видин, Вълчи дол, Генерал Тошево, Главиница, 

Гоце Делчев, Гурково, Димово, Добрич, Дряново, Етрополе, Златица, Испе- 

рих, Казанлък, Карнобат, Кричим, Козлодуй, Костинброд, Кубрат, Кук- 

лен, Кула, Лесичово, Мизия, Момчилград, Монтана, Мъглиж, Оряхово, 

Павликени, Пещера, Перущица, Полски тръмбеш, Провадия, Раднево, Ра- 

китово, Рудозем,Самуил, Свищов, Севлиево, Смядово, Стрелча, Тополов- 

град, Трявна, Тунджа, Чавдар, Чепеларе, Черноочене, Якимово. 

ЗИД на Закона за ветеринар- 
номедицинската дейност 

Проект на ЗИД на Закона за 
физическото възпитание и 

спорта 

Общото събрание на НСОРБ ще 

се проведе на 29 февруари в 

София, хотел „Дедеман Прин- 

цес София”.  

Съгласно устава на НСОРБ, по- 

каните и материалите ще бъдат 

изпратени на делегатите 1 ме- 

сец преди датата.  

Предстои първото за мандата 

Общо събрание на НСОРБ 

НСОБР благодари на Красимир Джонев, кмет на община Летница, за аргументираното 

отстояване на позицията на общините по трите законопроекта в Народното събрание. 

 

 

Очаквайте консултативна- 
та разработка на НСОРБ 
„Съставяне и приемане на 
общинските бюджети за 
2012 година. 

Проект на ЗИД на Закона за 
горите 
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На интернет страницата на Сдруже- 
нието може да намерите Наръчник за 
ефективно управление на сани- 
тарните депа за отпадъци в Югоиз- 
точна Европа, издаден по партньор- 
ски проект на НСОРБ и НАЛАС. 

НСОРБ отново обръща внимание на общините бенефи- 

циенти по Програмата за развитие на селските райони, 

които трябва да осигурят допълнителен финансов ресурс 

за непризнати разходи или за наложени финансови корек- 

ции по одобрените проекти. В стремежа си да редуцират 

необходимите средства, някои от тях търсят възможности 

за намаляване на цените за изпълнение на възложените 

работи по реда на чл. 43, ал. 2, т. 2 от Закона за общест- 

вените поръчки. Това представлява намаляване на дого- 

ворените цени в интерес на възложителя.   

Трябва да се има предвид, че изменението на договорите 

с изпълнителите/доставчиците се одобрява задължително 

от ДФЗ по реда на наредбите на МЗХ, регламентиращи 

изпълнението на мерките от ПРСР.  

ДФЗ преценява законосъобразността на промяната и 

одобрява анекс към договора за безвъзмездна финансова 

помощ на общината.  

Искането за подобно анексиране трябва да е добре обос- 

новано и да доказва ясно, че новите финансови условия 

са в полза на възложителя (общината), в съответствие на 

основната цел на Закона за обществените поръчки за 

ефективно разходване на публичните средства.  

Възможността за намаляване цените в полза на възложи- 

теля по реда на чл. 43, ал. 2, т. 2 обаче не може да се 

използва като основание за намаляване на  размера на 

наложената финансова корекция и нейното практическо 

„елиминиране”.  

Ако бенефициентът сключи анекс с изпълнителя с този 

мотив, рискува отказ от ДФЗ и нова корекция, този път за 

незаконосъобразно изменение на договор по ЗОП (съгл. 

ПМС № 134 от 05.07.2010 г. до 25 на сто от стойността на 

договора).  

•  18-19 януари 

 Център за обучение на местните власти, 

с. Гергини, община Габрово. 

„Новата нормативна уредба в 

областта на държавната служба“ 

НСОРБ отговаря на продължаващия го- 

лям интерес на общините към новия Кла- 

сификатор на длъжностите в администра- 

цията и наредбата за прилагането му; на- 

редбите за условията и реда за оценяване 

на служителите в държавната админис- 

трация и определяне на заплатите им.  

Обучението е насочено към ръководите- 

ли и служители от звената по управление 

на човешките ресурси и секретари на об- 

щини. Програмата е съобразена със спе- 

цификата на общинската администрация. 

Лектори ще бъдат експерти, участвали в 

разработването на нормативните актове.  

Заявки за участие се приемат до 16 януа- 

ри на факс: 02/9434431 или на e-mail: 

m.yarovaya@namrb.org.  

Може да изпращате предварителни въп- 

роси по темите на обучението. 

Програма и заявка може да намерите на 

интернет страницата на НСОРБ. 

Обучения 

   НННСССОООРРРБББ   кккооонннсссууулллтттааанннттт  

Анексиране на договори 
при наложени финансови 

корекции по ПРСР 

 

В края на миналата година информирахме общините за 

предстоящото изменение на Закона за обществените по 

ръчки и за въвеждането на нова система за предварите- 

лен контрол на процедурите, финансирани напълно или 

частично от европейските фондове. Предварителният 

контрол е от особена важност за успешното изпълнение 

на проектите. Практиката показва, че при него се полу- 

чават най-големите забавяния, но същевременно дава 

допълнителна сигурност на възложителя за коректност- 

та при подготовката на документите. 

За да подготви общата общинска позиция, НСОРБ 

изпрати формуляр за становища до своите членове.  

Напомняме, че срокът за изпращане на становища е до 

19 януари на електронен адрес: namrb@namrb.org или 

факс 02/943 33 67.  

Очакваме мненията на общините 

 

ПППрррееедддссстттооояяящщщооо  

На основание чл. 6, т. 2. 1. от Рамковото спо- 

разумение между АСП, НСОРБ и ИА „Глав- 

на инспекция по труда“, на 3 януари изпра- 

тихме за съгласуване проект на образец за 

програма за полагане на общественополезен 

труд от лицата на месечни социални помощи 

по реда на чл.12, ал. 1-4 от Правилника за 

прилагате на Закона за социално подпома- 

гане. 

След официалното потвърждение ще публи- 

куваме Програмата на сайта на НСОРБ. 
При интерес от общините, планираме обуче-

ние на тема „Взаимодействие и сътрудничест-

во на местно ниво между общините и дирекци-

ите „Социално подпомагане“ за разработване и 

изпълнение на програми по чл. 12 от ППЗСП“. 

 

Полезна информация за 
социалните експерти в общините 
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   НННооовввиииннниии  

Публикувана е индикативната годишна 
работна програма за 2012 година 

 

Общините ще имат възможност да кандидатстват 

по 2 процедури:  

•  „Ефективна структура на държавната адми- 

нистрация” за подкрепа на дейности за опти- 

мизиране на структурите на областните и об- 

щинските администрации за постигане на по-

голяма ефективност и избягване на дублира- 

щи се функции и 2.1. „Модерно управление 

на човешките ресурси в държавната админис- 

трация” за привличане на млади и образовани 

хора в неравностойно положение за работа в 

държавната администрация  

•  интегриране на служители в неравностойно 

положение  в администрацията.  

И двете процедури са на обща стойност от 5 млн. 

лв. В рамките на първата се предвижда подкрепа 

за проекти от 50 до 200 хил. лв. При втората про- 

цедура минималният праг на проект е определен 

на 50 хил. лв. максимален праг няма. Предвижда 

се набирането на проектни предложения по про- 

цедура 1.3. да стартира през януари, а по 

процедура 2.1 през септември. 

Програмата е достъпна на: 
http://www.opac.government.bg/images/stories/docs/970_

IGRP_2012.doc  

 

 Внесени са промени в ръководството за бенефициенти за изпълнение и управление на проекти по 

процедура BG051PO001 – 7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” по ОП „Развитие на човешките 

ресурси”: http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5471 

 

Обучение за бенефициенти с договори по 9 
процедури 

 

На 17 януари в София Управляващият орган на 

ОП „Административен капацитет” организира 

обучение за  одобрените бенефициенти със склю- 

чени договори по девет приключили процедури.  
Сред 12-те бенефициенти са общините Маджа- 

рово, Балчик и Кърджали.  

Подобни обучения се провеждат след приключ- 

ването на всяка процедура за избор на проекти по 

ОПАК и сключване на договори с новите одо- 

брени бенефициенти. Целта е те да бъдат подгот- 

вени за правилното управление на проектите, 

включително и финансовото им отчитане. По то- 

зи начин се намалява рискът от грешки при из- 

пълнение на проектите и налагане на финансови 

корекции. 
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/1534 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 

 

След последното изменение на Закона за общест- 

вените поръчки, обнародвано в Държавен вестник 

бр. 93 от ноември 2011 г., влизащ в сила от 26 фе- 

вруари 2012 г., е разработен нов образец на гра- 

фик за процедури за обществени поръчки. 
http://www.bgregio.eu/novini/976/publikuvan-e-

aktualiziran-obrazets-na-grafik-za-protseduri-za-

obshtestveni-porachki.aspx 
 

Промяна в Насоките за кандидатстване по 

втората покана 

 

Съвместният комитет за наблюдение на Програмата 

внесе промени по втората покана за проектни пред- 

ложения в частта, засягаща правилото за „съседна 

област”. ttp://www.ipacbc-bgrs.eu/bul/news/view/81 

 

Предстоящи обучения 

 

Предстои провеждането на обучения за потенци- 

ални кандидати по втората покана. На тях ще бъ- 

дат представени основните изисквания и ще бъдат 

дадени практически съвети по подготовката на до- 

кументите за кандидатстване, вкл. бюджета на про- 

ектните предложения. 

График на обученията за България: 

•  18 януари  – Белоградчик, хотел „Скалите” 

•  20  януари – Кюстендил, хотел „Стримон” 

 Обученията ще се проведат на български език. 

Програма  и формуляр може да изтеглите от: 
http://www.ipacbc-bgrs.eu/ 

 
На вниманието на българските бенефициенти 

по първата покана 
 

В помощ на българските бенефициенти са разрабо- 

тени указания за определяне и отчитане на разходи- 

те, извършени в „съседната област” (София-град). 

Указанията може да намерите на: 

http://www.ipacbc-bgrs.eu/ 

Актуализиран образец на график за 

процедури за обществени поръчки 
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ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ 
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С обнародването в ДВ. бр. 98 от 13 декември
г. влезе в сила Постановление на Министерския
вет № 330. То допълва ПМС № 62 от
приемане на национални правила за
на разходите по оперативните програми
сирани от Структурните и Кохезионния
ЕС за финансовата рамка 2007-2013 г
Приложена е методика за определяне

възстановяване на разходите за възнаграждения

служителите в администрацията на централните

териториалните органи на изпълнителната

на органите на местното самоуправление

ната власт за управление и изпълнение

и за участие в оценка на проектни предложения
http://www.opac.government.bg/images/stories/docs/016_

0330_05.12.2011.pdf 

Управляващият орган на ОПРР актуализира

занията за регламентиране, планиране

на възнагражденията на лицата, наети

нението на проектите по програмата

Новите актуализирани указания са достъпни
http://www.bgregio.eu/media/files/Izpalnenie%20na%20dogovo

ri/Instrukcii_GR_dogovori_new_04.01.12.doc

 

На 12 януари министър Лиляна Павлова

подписаното споразумение между

инвестиционна банка (холдингов фонд

за България) и Регионалния фонд за градско

тие. РФГР АД получава мандат за управление

36,9 млн. лева, а водещият партньор

Societe Generale Експресбанк, поема ангажимент

съфинансира проектите с двойна сума

лв. Така до средата на 2015 г. ще

тирани общо над 110 млн. лева в

устойчиво градско развитие. 

РФГР ще финансира проекти на общини

инвеститори и публично-частни партньорства

градовете  Бургас, Варна, Русе, Плевен

Стара Загора основно чрез заеми, но

участие. Фондът ще инвестира в

насочени към облагородяване и осъвремен

градската среда: социална инфрастру

ряване на физическата среда и превенция

системи за устойчива градска мобилност
Проектите трябва да съответстват на целите

ностите на ос 1 „Устойчиво и интегрирано

развитие” на ОПРР. Необходимо е да

зени с общите устройствени планове

ските планове за развитие.    

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Нови възможности за финансиране
градски проекти

Актуализирани указания
 

                                                                                                                             

 

                                                               Национално сдружение на общините в Република България                                                           

На 10 януари МРРБ организира

представи резултатите от социално

анализ на българските региони

дите на ОПРР за периода 2014

До юни предстои разработването

5 анализа, разглеждащи: специфичните

ални характеристики на регионите

витие; националните секторни

нално значение; анализ на

ностите за управление и изпълнение

анализ на източниците на финансиране

налното развитие през новия

Според експертите се наблюдават

онално развитие: 

•  на национално ниво

София-всички останали

•  ниво райони NUTS II

модел София-Варна.  

Експертите посочват, че остават

те за или против регионалните

гат 2 модела за провеждане на

на държавно ниво: 

I. Намаляване на различията

ресурси към териториалните

ниско равнище на развитие

II. Съсредоточаване на ресурсите
центрове на растежа. Очаква

те да повлияят благоприятно

йон чрез развитие на съпътстващи

щи производства. Предлага

на този подход – стимулиране

трове в районите, балансиращи

ращото влияние на централното

Присъстващите предложиха

обсъждане приоритетите, целите

интервенция на бъдещата ОП

щинско ниво. Те препоръчаха

лиз на междуобщинските различия

ят изоставащите общини и

насочи подкрепа. 

Очаквайте подробен материал

ния бюлетин на НСОРБ. 

от 13 декември 2011 
Постановление на Министерския съ- 

ПМС № 62 от 2007 г. за 
правила за допустимост 

оперативните програми, съфинан- 
и Кохезионния фонд на 

2013 г.  
определяне, изплащане и 

разходите за възнаграждения на 

администрацията на централните и 

изпълнителната власт, 

самоуправление и съдеб- 

изпълнение на проекти 

проектни предложения. 
http://www.opac.government.bg/images/stories/docs/016_ПМС%2

актуализира ука- 

егламентиране планиране и отчитане 

лицата, наети за изпъл- 

програмата. 
са достъпни на: 

http://www.bgregio.eu/media/files/Izpalnenie%20na%20dogovo

.doc 

Лиляна Павлова представи 

споразумение между Европейската 

олдингов фонд по JESSICA 

онд за градско разви- 

мандат за управление на 

водещият партньор във фонда – 

поема ангажимент да 

сума - 73,8 млн. 

г. ще бъдат инвес- 

млн лева в проекти за 

проекти на общини, частни 

частни партньорства в 

Русе Плевен, Пловдив и  

чрез заеми, но и чрез дялово 

инвестира в инициативи, 

осъвременяване на 

инфраструктура, подоб- 

среда и превенция на риска, 

градска мобилност. 

съответстват на целите и дей- 

Устойчиво и интегрирано градско 

Необходимо е да са съобра- 

устройствени планове и, общин- 

Инициативата 
за финансов инже
комисия в сътрудничество
инвестиционна банка
тие. Тя осигурява
тиционен подход
за градско развитие

По JESSICA могат да се финансират
които осигуряват възвръщаемост
дустриалните зони, бизнес и
центровете за забавление, спортните

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 

за финансиране на 
проекти 

 

указания Анализ на българските
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МРРБ организира семинар, на който 

резултатите от социално-икономически 

българските региони, изготвен за нуж- 

периода 2014-2020 г.   

предстои разработването на допълнителни 

: специфичните територи- 

характеристики на регионите; градското раз- 

националните секторни политики от регио- 

анализ на капацитета и възмож- 

управление и изпълнение на проекти и 

източниците на финансиране на регио- 

развитие през новия период. 

експертите се наблюдават 2 модела на реги- 

национално ниво: център-периферия –

всички останали 

 и NUTS III: двуполюсен 

 

посочват че остават отворени въпроси- 

регионалните различия. Те предла- 

провеждане на регионална политика 

на различията. Пренасочване на 

териториалните единици с най-

равнище на развитие.  

Съсредоточаване на ресурсите за развитие на 

растежа. Очаква се впоследствие 

повлияят благоприятно върху целия ра- 

итие на съпътстващи и подкрепя- 

производства Предлага се и разновидност 

стимулиране на вторични цен- 

районите балансиращи силно гравити- 

влияние на централното селище.  

предложиха на МРРБ да постави за 

приоритетите, целите и областите на 

бъдещата ОПРР на областно и об- 

препоръчаха да се разработи ана- 

междуобщинските различия, за да се откро- 

общини и към тях също да се 

подробен материал в Информацион- 

 

 JESSICA е пилотен проект 
финансов инженеринг на Европейската 

комисия в сътрудничество с Европейската 
инвестиционна банка и Банката за разви- 

осигурява публично-частен инвес- 
тиционен подход към устойчиви проекти 
градско развитие. 

могат да се финансират градски проекти, 
възвръщаемост на инвестицията: ин- 

зони бизнес и търговските центрове, 
забавление, спортните съоръжения и др.  

Анализ на българските региони 
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През 2011 г. Общинската мрежа 

за енергийна ефективност Еко 

Енергия се включи в два перспе- 

ктивни международни проекта 

по програма „Интелигентна ене- 

ргия за Европа”, свързани с под- 

крепа на Споразумението на кме- 

товете – NET-COM и „Covenant 

Capacity”.  

Проектите допринасят за пости- 

гането на целите на ЕС в областта 

на използването на енергията и 

опазването на климата (3 x 20% 

до 2020 г.) чрез популяризиране 

на инициативите на Споразуме- 

нието на кметовете. Изпълняват 

се от европейски, национални и 

регионални мрежи на местни 

власти и са насочени  

•  на европейско ниво: силната  

нужда от ориентири за иновации 

и подпомагане на работата и 

комуникационните дейности на 

европейските и национални/ре- 

гионални мрежи на местни 

власти; 

 
 

•     на национално ниво: ограни-  

чената дейност на мрежите,  

вътрешно институционалното 

сътрудничество и управлението   

на много нива. В рамките на 

проект „NET-COM” ще бъде 

създадена постоянна национал- 

на платформа за диалог, която 

ще осигури по-добра комуника- 

ция, обмен и съгласуваност на 

дейностите, осъществявани от 

местните власти, органите на 

изпълнителната власт, поддър- 

жащите структури на Споразу- 

мението на кметовете, бизнеса и 

други заинтересувани лица; 

•  на местно ниво: необходи-  

мостта от повишаване на капа- 

цитета на местните власти чрез 

курсове заобучение по разрабо- 

тване на Планове за действия за 

устойчива енергия. 

Общинската мрежа за енергийна 

ефективност ЕкоЕнергия призова 

за подкрепа и включване в Наци- 

оналната платформа за диалог.  

Потвърждение за интерес на e-

mail: knakova@eneffect.bg или 
dtzanev@eneffect.bg.  
Мрежата предоставя Харта за 

присъединяване, подписването 

на която не е поемане на конкре- 

тен ангажимент, а представлява 

заявление за свободен достъп до 

дейностите и материалите, разра- 

ботвани в рамките на проекта. 

За да улеснят диалога между ин- 

ституциите и сътрудничеството 

между местните власти и органи- 

зациите, които имат потенциал 

да ги подпомагат за постигане на 

целите на Споразумението, Еко 

Енергия организира на 21 февру- 

ари първата среща по проекта 

„NET-COM”. 

Допълнителна информация за 

проектите може да намерите на: 
www.ecoenergy-bg.net 
Хартата е достъпна на: 

 http://www.ecoenergy-

bg.net/assets/cms/File/NET-

COM/Charter_NET-COM-BG.pdf 

 

Има промяна в насоките за канди-

датстване по схеми на ОП „Развитие 

на човешките ресурси”: 

•  BG051PO001-4.1.05 „Образова-  

телна интеграция на децата и учени-

ците от етническите малцинства”  

•  BG051PO001-4.1.06 „Реинтегра-  

ция на отпаднали ученици в образо-

вателната система”  

Промяната по двете схеми е свърза-

на с отмяна на ограничителни тек-

стове в т.3.2.1 „Формуляр за канди-

датстване” и т.3.4.1 „Представяне на 

подкрепящи документи към проeкт-

ното предложение към момента на 

кандидатстване”. 

Промените касаят процеса на оценка 

и не се отнасят до разработването и 

подаването на предложения за про-

екти:http://ophrd.government.bg/view_

doc.php/5477 

 

От 1 януари до края на юни 2012 г. Дания поема председателството 

на Съвета на Европейския съюз – за 7-ми път след приемането й в ЕС. 

Основният й програмен документ е озаглавен „Европа на работа”, а 

девизът ще бъде: „Отговорна, динамична, зелена и сигурна Европа”.  

Дания поема поста в много труден за ЕС момент, което предопределя 

и основните й приоритети в икономическата и финансова област, със 

специален акцент върху финансовия надзор и регулации.   

Датската позиция за развитието на Шенгенската зона е еднозначно в 

полза на България и Румъния. Те трябва да станат част от Шенген по- 

ради необходимостта от стабилизиране на континента и изграждане 

на общоевропейска система за даване на убежища, особено след 

събитията в арабския свят.    

Дания ще работи активно за приемане на европейски бюджет, ориен -

тиран към следващия програмен период 2014-2020 г., като ще се стре- 

ми към нова философия на финансовата рамка на ЕС – динамична и 

прогресивна, а не консервативна и предпазлива. 

Страницата на датското председателство: http://eu2012.dk/en 

 

Датското председателство на ЕС – за 

отговорна, динамична, зелена и сигурна 

Европа 

 

Национална платформа за диалог 

Промяна в Насоките 
за кандидатстване 

 

1111 София, ул.  „Голаш” № 23   тел./факс (02) 943 44 68; 943 44 65;  факс (02) 943 44 31  

                                                                                                                                                         


