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На 19.02.2019 г. Министерството на 
регионалното развитие и публичната 
администрация издаде заповед за 
удължаване срока за подаване 
заявления за финансиране в рамките 
на поканата за проекти с номер ROP 
/ 2018/4 / 4.1 / 3 / в партньорство, 
свързана с Приоритетна ос 4 -, ОС 
4.1 - Намаляване на въглеродните 
емисии в общините за пребиваване в 
градовете чрез инвестиции, 
основани на планове за устойчива 
градска мобилност, до 08.05.2019 г., 
12.00 часа. 

Регионалната оперативна програма 
2014-2020 финансира проекти, които 
допринасят за общата цел за 
повишаване на икономическата 
конкурентоспособност и подобряване 
условията на живот на местните и 
регионалните общности, като 
подкрепят развитието на бизнес 
среда, инфраструктура и услуги, за 
устойчиво развитие на регионите, 
така че тя да може ефективно да 
управлява ресурсите си и да се 
възползва от потенциала си за 
иновации и усвояване на технологичен 
прогрес. 

В рамките на Европейската мрежа за публична 
администрация (EUPAN), в която участва и ANFP, 
по време на австрийското председателство на 
Съвета на Европейския съюз беше проведено 
проучване на новите подходи при работа в 
публичната администрация. 

В контекста, в който феноменът на 
дигитализация все по-силно влияе на 
ежедневието в различни аспекти и в частност на 
методите на работа, това проучване има за цел 
да представи на широката общественост 
резултатите от анализ на новите методи на 
работа, прилагани на равнището на различните 
публични администрации. 

Изпълнението на това проучване се ръководи от 
Главна дирекция „Обществени услуги и 
административни иновации“ в рамките на 
Федералното министерство на публичните 
отношения и спорта в сътрудничество с Виенския 
университет и Университета на Грац.      

Въз основа постиженията на членовете на 
мрежата, участвали в проучването, са били 
изследвани основните тенденции по отношение 
управлението на труда, както от организационна, 
така и от юридическа гледна точка. Достъп до 
проучването може да получите след изписване на 
текста: Нов метод за работа в публичната 
администрация 
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През периода 05-07 февруари 2019 година в централата на Организацията на 
обединените нации в Женева участва делегация на Румъния. Тя се включи в работата 
на междинните сесии на срещата на страните (MOP) в Конвенцията от ЕСПОО за оценка 
на въздействието в трансграничен контекст и в Протокола за стратегическа оценка на 
околната среда (SEA). 
Като Председател на Съвета на Европейския съюз Румъния гарантира координацията 
на общата позиция на 28-те държави-членки. Румънската делегация беше ръководена 
от Евген Константин Уричек, държавен секретар в Министерството на околната среда и 
включваше специалисти от институциите, отговорни за прилагане разпоредбите на 
Конвенцията и Протокола от Постоянната мисия на Румъния в Женева. 
След дебатите и преговорите държавите-страни по Конвенцията приеха, на основание 
Правилника за дейността си, следните решения: 

Решението относно общите аспекти по спазване на Конвенцията; 

Решението на Армения да се съобрази с Конвенцията по отношение на националното 
законодателство; 

Решението на Армения да се съобрази с Конвенцията по отношение на атомната 
електроцентрала Мецамор; 

Решението за спазване на Конвенцията на Азербайджан по отношение на националното 
законодателство; 

Решението за спазване на Сърбия по конвенцията относно третото тяло на 
електроцентралата в Костолак; 

Решението на Украйна да се съобрази с Конвенцията относно водния път „Быстрое“, 
разположен в украинския сектор на делтата на Дунав; 

Решението на Украйна да се съобрази с Конвенцията по повод удължаване 
експлоатационния живот на атомната електроцентрала в Ровно; 

Решението за спазване Конвенцията на Беларус за атомната електроцентрала в 
Островец; 

Решението на Обединеното кралство да се съобрази с Конвенцията по отношение на 
атомната електроцентрала Хинкли. 
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