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!!! Save the Date (Остави датата свободна) !!! 
В периода между 20-22 ноември 2018 г. Министерството на развитието и 
публичната администрация (MDRAP) ще организира първото издание на 
Университета за европейско териториално сътрудничество (CTE). 
Събитието ще се проведе в Букурещ, в седалището на Националната 
библиотека на Румъния, в периода между 20-22 ноември 2018г. 
ETC UNIVERSITY (Университет за европейско териториално сътрудничество) - 
SmarTransnational Cooperation (Умно транснационално сътрудничество) е 
организиран по инициатива на Министерството на развитието и публичната 
администрация (MDRAP), като Национален орган за европейските програми за 
сътрудничество, с цел да се инициира обща среда за диалог и учене за 
бенефициентите, вземащите решения и всички, които се интересуват от 
европейското териториално сътрудничество. 
През тези 3 дни участниците ще се запознаят с най-добрите резултати на 
програмите CTE (за европейско териториално сътрудничество) в Румъния, ще 
бъдат обучени на техники за стратегическо, финансово, комуникативно 
планиране и техники, свързани с капитализацията на резултатите от проектите 
CTE (за европейско териториално сътрудничество) и ще участват в 
обсъждането относно бъдещето на сътрудничеството през  периода 2021-2027 
г., заедно с релевантните участници на национално и международно ниво. 
Събитието се стреми да укрепи общността на европейското териториално 
сътрудничество, да посрещне нуждите на бенефициентите от програмите, 
свързани с европейското териториално сътрудничество и да улесни 
създаването на среда за по-добро взаимодействие между оперативните 
програми, финансирани от инструментите на европейската кохезионна 
политика. Също така събитието включва обсъждане за бъдещето на 
програмите CTE (за европейско териториално сътрудничество)  след 2020 г. в 
контекста на въвеждането на предложения за регламенти за 
институционалната архитектура за бъдещия финансов програмен период 2021-
2027 г. и на поемането на председателството на Съвета на ЕС от Румъния на 1 
януари 2019 г.Очаква се да участват 150 души: бенефициенти на проекти CTE, 
национални и европейски представители, вземащи решения, експерти, 
специализирани в специфични инструменти за териториално сътрудничество, 
които ще участват в обсъжданията, обученията, сесиите тип market place, 
интерактивни презентации. Събитието е добра възможност да се поучим от 
най-добрите практики за транснационално и междурегионално 
сътрудничество, да анализираме възможностите, предлагани от следващия 
програмен период, и да подобрим техниките за изпълнение на проектите CTE 

Управляващият орган 
на Общата оперативна 
програма 
“Черноморски басейн” 
2014-2020г.“ отправи 
на 1 октомври 2018 г. 
втората си покана за 
представяне на 
предложения по 
Пограмата. Крайният 
срок за подаване на 
апликациите е 31 
януари 2019 г., 14:00 
часа, румънско време. 
Могат да се подават 
проекти, които 
допринасят за 
постигането всички 
специфични цели и 
приоритети на 
програмата, съответно: 
1. Насърчаване на 
бизнеса и 
предприемачеството в 
Черноморския басейн:  
2. Насърчаване на 
координираната 
политика в областта на 
околната среда и 
намаляване на 
морските отпадъци в 
басейна на Черно море 
чрез съвместните 
действия 

http://www.interregrobg.eu/
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В периода 26 август - 3 октомври 2018 г. Министерството на регионалното развитие и 
публичната администрация (MDRAP) организира 16 обучителни сесии за персонала, 
отговорящ за изпълнението на Националната стратегия за борба с корупцията (SNA) 
2016-2020г. на нивото местна публична администрация. 
16-те сесии бяха проведени от представители на Дирекцията за интегритет, добро 
управление и публична политика (DIBGPP), структура, отговорна за координирането и 
мониторинга на изпълнението на разпоредбите на Националната антикорупционна стратегия 
2016-2020 на ниво местни власти. Повече от 400 души, отговарящи за Националната 
антикорупционна стратегия от кметствата и окръжните съвети на 8-те региона на Румъния, 
участваха в курсовете в Брашов, Констанца, Клуж-Напока, Яш, Сучава, Орадя, Крайова, 
Тимишоара и Букурещ. 
Присъстващите бяха обучени по отношение на законодателството в сферата и на етапите, 
специфични за изпълнението на разпоредбите на Националната антикорупционна стратегия 
2016-2020г. на ниво местни органи на публичната администрация, съответно: 

• въпроси относно изпълнението на Националната антикорупционна стратегия 
• начини за идентифициране на рисковете от корупция и мерките за отстраняването им; 
• елементи, необходими за изработване на план за неподкупност на институционално 

ниво; 
• изготвяне на периодични доклади, необходими за централизиран мониторинг, 

извършван от Министерството на регионалното развитие и публичната 
администрация на национално ниво. 

По време на сесиите бяха обсъдени конкретни случаи, свързани с неподкупността, бяха 
проведени конкретни тематични упражнения и бяха представени примери за добри 
практики, установени в процеса на мониторинг на Националната антикорупционна стратегия 
2016-2020 на ниво местна публична администрация от предходните години, които следва да 
бъдат включени в Картата на добрите практики, интерактивен инструмент, разработен от 
Министерството на регионалното развитие и публичната администрация. 
По време на 16-те обучителни сесии беше изтъкната необходимостта от популяризиране на 
всички примери за добри практики и положителни аспекти от личната дейност по всички 
канали за комуникация, тъй като те биха могли да бъдат както решения, добре дошли за 
други администрации, така и елементи за подобряване на възприемането от гражданите на 
дейността на местната администрация. 
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