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ФОРУМ ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ 

ГРУПА ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО 
 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
I. КОНСУЛТАЦИИ∗∗∗∗ 
 
Област Вътрешен пазар 
Тема Обществена консултация относно Директивата за признаване на 

професионалните квалификации 
Краен срок 15/03/2011 
Информация http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_

qualifications_en.htm  
Област Вътрешен пазар 
Тема Консултация относно доклада на Комисията за упражняването 

на права върху интелектуалната собственост 
Краен срок 31/03/2011 
Информация http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/intellectual_pr

operty_rights_en.htm  
Област Околна среда 
Тема Известие за заседание на заинтересованите страни относно 

окончателната оценка на Шестата програма за действие в 
областта на околната среда 

Краен срок 01/04/2011 
Информация http://ec.europa.eu/environment/consultations/newprg.htm  
Област Вътрешен пазар 
Тема Зелена книга относно модернизирането на политиката на ЕС в 

областта на обществените поръчки - Към по-ефективен 
европейски пазар на обществените поръчки 

Краен срок 18/04/2011 
Информация http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_

rules/consultations/index_en.htm  
Област Данъчно облагане 
Тема Зелена книга относно бъдещето на ДДС 
Краен срок 31/05/2011 
Информация http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/201

0_11_future_vat_en.htm  

                                                 
∗ НОВО! С цел популяризиране на националния портал за провеждане на 
обществени консултации http://www.strategy.bg/  Ви приканваме да  
следите редовно публикуваните на него консултации, тъй като по 
действащите в момента наредби срокът за провеждане на обществена 
консултация е само 14 дни. Молим да разпространите информация за 
портала чрез своите интернет страници и партньорски мрежи. 
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II. ПОКАНИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Област Наука, изследвания и образование 
Тема Покана за номиниране на представители на НПО в комитета за 

наблюдение на ОП „Развитие на човешките ресурси” 
Краен срок 31/03/2011 
Информация http://ophrd.government.bg/view_doc.php/4953  
Област Регионално развитие 
Тема ОПРР, „Подкрепа за деинституционализация на социални 

институции, предлагащи услуги за деца в риск” към Приоритетна 
ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 
„Социална инфраструктура”. 

Краен срок 30/06/2011, 30/09/2011 
Информация http://eufunds.bg/bg/page/58?programme=3&status=1&id=438  

III. ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

Организатор ECAS – European Citizen Action Service 
Тема Конференция относно Европейската гражданска инициатива 
Къде Брюксел 
Кога 17/03/2011 
Информация http://www.ecas-citizens.eu/content/view/375/1/  
Организатор Европейска комисия 
Тема Информационна среща за Програмата LIFE+ в България 
Къде София 
Кога 24/03/2011 
Информация http://www.eufunds.bg/bg/pubs/1212  

 
 
 

  


