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Европейски Информационен Център  Europe 
Direct  на Община Пловдив ще представи по две 
политики на EC във всеки брой на бюлетина. 
В този брой представяме: 
Политика на ЕС в областа на 
предприемачеството. 
Политиката на ЕС за енергетика 
 

ПОЛИТИКА НА ЕС В ОБЛАСТТА 
НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО 

Чрез своята Лисабонска стратегия Европейският съюз  
се стреми да насърчава развитието на икономиката и  
да подпомага създаването на повече и  
по-добри работни места. 
ЦЕЛИ: 
Настоящите цели на политиката на ЕС за предприемачество включват: 

 Насърчаване на предприемачеството , особено малките и средни предприятия; 
 Създаване на гъвкава регулаторна среда; 
 Насърчаване на конкурентноспособността  на европейските предприятия; 
 Насърчаване на иновациите и технологичното развитие ,създаването и маркетирането на нови продукти; 
 Подобряване на достъпа до финансиране, до мрежи и програми за подкрепа; 

ИНСТИТУЦИИ: 
 На европейско ниво основната институция, която отговаря за прилагане на политиката за 
предприемачество , е Европейската комисия и по-специално Главна дирекция „Предприятия и 
индустрия”, http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm 

 Министерството на икономиката и енергетиката прилага целите и инструментите на политиката на ЕС за 
предприемачество в България, http://www.mi.government.bg 

 Специализирани компетенции по отношение на малките и средни предприятия са предоставени на 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия , 
http://www.sme.government.bg/IANMSP/ 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА   
Всяка година Европейската комисия приема Работна програма за предоставяне на безвъзмездна помощ в 
областта на развитие на предприятията и индустрията, http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm 
За периода 2007 – 2013 г. предприятията в ЕС ще могат за ползват финансова помощ от новата Програма на ЕС 
за конкурентноспособност и иновации. Програмата е с общ бюджет от повече от 1 млрд. евро , 
http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm 
Финансова помощ за насърчаване на предприемачеството ще се предоставя и в рамките на Оперативна програма 
„Конкурентноспособност” , http://www.iaphare.org/bg/index.php 
МРЕЖИ ЗА ПОДКРЕПА 
ЕС е създал мрежа от организации и служби за предоставяне на специализирана информация и подкрепа на 
предприемачите: 

 Европейска Предприемаческа Мрежа – предоставя информация ,съвети и подкрепа на 
предприемачите по въпроси, свързани с функционирането на общия пазар и достъпа до финансиране 
 http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm  

 Центрове за иновации – предоставят подкрепа за иновации и транснационално технологично 
сътрудничество в Европа. Насочени са предимно към технологично –ориентирани малки и средни 
предприятия , http://irc.cordis.lu/ 

 Центрове за бизнес и иновации – предоставят помощ за предприемачеството , идентифициране на 
иновативни проекти, стратегическо планиране, www.ebn.be 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
www.evropa.bg 
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www.eufunds.bg 
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_en.htm 

 
ОБЩИНА ПЛОВДИВ  Дирекция ”ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО” – НАДЕЖДНИЯТ ПАРТНЬОР 

 
ПОЛИТИКА НА ЕС ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

Сигурност на доставките, конкурентност и устойчиво развитие на енергийния сектор – това са трите 
стратегически цели , които определят визията на новата енергийна политика на Европейския съюз в издадената 
през 2006 г. „Зелена книга” от Европейската комисия. Отправни точки на политиката са борбата с промените на 
климата, ограничаване на външната зависимост на ЕС от вноса на горива и създаване на динамичен и 
конкурентноспособен вътрешен енергиен пазар. 
http://europa.eu.int/comm/energy/green-paper-energy/index_en.htm 
ЦЕЛИ: 

 Намаляване с 20% на емисиите на парникови газове при енергийното потребление до 2020г.;  
 Гарантиране на сигурни , рентабилни поносими за здравето и околната среда източници на енергия; 
 Нарастване на енергийната ефективност ; 
 Увеличаване на дела на възобновяемата енергия; 

ИНСТИТУЦИИ: 
 Генерална Дирекция „Енергетика и транспорт” в Европейската комисия: 

http://ec.europa.eu/energy/index_en.html 
 Държавната политика на Република България в областта на икономиката и енергетиката се провежда от 
Министерството на икономиката и енергетиката:  http://www.mi.government.bg/ 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ: 
 Грантове и заеми  http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/grants/index_en.htm 
 Програма „Интелигентна енергия” http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm 
 Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие – основен инструмент на ЕС 
за финансиране на научни изследвания в Европа за периода 2007 – 2013г. Проучванията и 
изследователските дейности в областта на енергетиката се финансират в рамките на подпрограма 
„Сътрудничество” на Седмата рамкова програма. http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/energy_en.html 

 ManageEnergy – инициатива на ГД „Енергетика и транспорт” за подкрепа в местен и регионален мащаб 
на експертите, работещи в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни 
източници. http://www.managenergy.net 

 „ Устойчива енергия Европа 2005 – 2008г.” – европейска кампания за привличане на вниманието и 
промяна на енергийния пейзаж  http://www.sustenergy.org/ 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 Агенция по енергийна ефективност: http:// www.seea.government.bg 
 Център за енергийна ефективност в индустрията : http://www.eeci.doe.bg/ 
 Информационен център и портал за знания за възобновяеми енергийни ресурси: http://www.agores.org/ 
 Фонд Енергийна ефективност: http://www.bgeef.com/displaybg.aspx 
 Европейска банка за възстановяване и развитие: http://www.ebrd.org/ 
 Световен енергиен съвет: www.worldenergy.org 
 Световен съвет за възобновяема енергия: http://www.wcre.de/en/index.php 
 Европейски съвет за възобновяема енергия: http://www.erec-renewables.org/ 
 Представителство  на ЕК в България: http://ec.europa.eu/index_bg.htm 

 
 
 
 
Европейски Информационен Център  Europe Direct  на Община Пловдив ще представи по-подробна 
информация, свързана с темите Младите хора в ЕС и Околна Среда. При попълването на анкетните 
карти при нашите срещи с граждани следващите две теми към настоящия момент,  които интересуват 
най-много анкетираните са: 

Младите хора  и Околна Среда. 

Партньори по проекта:  Европейския колеж по икономика и управление и Център “Образование за демокрация”. 
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МЛАДИТЕ ХОРА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Акцентът, който ЕС днес поставя върху диалога си с хората, върху всички форми на дебати и включвания, които 
да помогнат Съюзът да се усети не само като проект на елитите, но и на гражданите, неизменно включват и 
младежта. Защото младите най-лесно като че ли могат да премахнат дистанцията между себе си и институциите. 
И пак те са, които благодарение на медиаторската си функция между поколенията, могат да добавят доверие, да 
гарантират диалога а и да помогнат за вписването на Европа в модерния, глобализиращ се и силно интегриращ 
се свят. Младежите са специална целева група на ЕС в редица области от политиките на Cъюза. Политиката, 
насочена към тях, е нещо като политика в напречен разрез, т.е. тя е част от много други политики - 
образователна, социална, политиката по заетостта. А в един малко по-общ план, тя се отнася и до насърчаване 
активността на Съюза по отношение на трансграничната работа с младежта и младежкия обмен, стимулирането 
на европейска идентичност и усвояването на европейското гражданство. Програма “Младеж” подкрепя обмена, 
съвместните проекти, срещите на млади хора. В центъра й са поощряването на мобилността, участие в 
дейностите на Европейската доброволческа служба, инициативи в сферата на междукултурното обучение. 

ПРОГРАМА МЛАДЕЖТА В ДЕЙСТВИЕ 

Младежта в действие е наследник на програма Младеж. Нейна главна цел е да се развие сътрудничеството 
между младежта в Европейския съюз (ЕС) чрез предоставяне на възможности на младите хора в 31 страни 
участнички в програмата да участват в групови обмени и доброволческа работа, както и чрез осигуряване на 
подкрепа за широк диапазон от дейности и сътрудничество в сферата на младежта.  Ръководство на 
Програмата в сила от 1 януари 2008  ( на английски език) (855.44 Kb) публикувано на 15 декември 2007  
http://www.europe.bg/upload/docs/yia_programme_guide08_en.pdf 
Цели: 
Цел 1 - подпомагане развитието на активно гражданско съзнание у младите хора по принцип и конкретно 
европейско съзнание чрез: 

• участие на младежта и младежките организации в развитието на обществото и в частност на ЕС;  
• развиване у младите хора на чувство за принадлежност към ЕС;  
• участие на младите хора в демократичния живот на Европа;  
• насърчаване на мобилността на младите хора в Европа;  
• предаване на основните ценности на ЕС на младите хора, най-вече уважение към човешкото 

достойнство, равенството, човешките права, търпимостта и липсата на дискриминация;  
• окуражаване на инициативност, предприемачество и креативност;  
• улесняване на участието на хора с увреждания;  
• предлагане на формални и неформални възможности за обучение с европейска насоченост и отваряне на 

новаторски инициативи, свързани с активното гражданство. 
Цел 2 - развитие и подпомагане на солидарност и толерантност у/ сред младите хора, най-вече с 
цел засилване на социалната сплотеност в ЕС чрез: 

• даване на възможност на младите хора да изразяват своята лична ангажираност чрез доброволни 
дейности на европейско и международно ниво;  

• привличане на младите хора в действия, насърчаващи солидарността между гражданите в ЕС. 
Цел 3 - насърчаване на взаимно разбирателство между младите хора в различните страни: 

• развитие на обмени и междукултурен диалог сред младите европейци и младежта в съседните страни;  
• подпомагане развитието на качествени структури за млади хора и активната роля на тези структури в 

младежката работа и младежките организации;  
• развитие на тематични проекти за сътрудничество с други страни, включващи млади хора. 

Цел 4 - принос към развитието на качеството на помощните програми за младежки дейности и опита на 
гражданските обществени организации в областта на младежта: 

• мрежово свързване на участващите организации;  
• развиване на подготовката и сътрудничеството сред заетите в младежките организации;  
• принос за подобряването на информираността на младите хора, специално внимание се отделя на 

младежите с увреждания;  
• подкрепа за дългосрочни проекти и инициативи на регионалните и местни органи;  
• улеснено разпознаване на неформалните познания и умения на младежите, които са били получени в 

резултат на програмата;  
• обмен на най-добри практики. 

Цел 5 - подкрепа на европейското сътрудничество в областта на младежта: 
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• насърчаване на най-добри практики и сътрудничеството между администрациите и лицата, определящи 
политиката на всички нива;  

• насърчаване на структуриран диалог между младите хора и отговорните фактори в политиката;  
• подобряване на знанията и разбиранията на младежта;  
• принос за развитие на сътрудничеството между различните доброволни държавни и международни 

младежки действия. 
Дейности: 
1. Младежта за Европа: 

http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc78_en.htm 
• Обмен на млади хора (13-25 г.) с цел повишаване на тяхната мобилност;  
• Подкрепа за младежки инициативи (18-30 г.) с цел засилване на европейския аспект на групови проекти, 

както и на сътрудничеството и обмена на опит между младите хора. Специално внимание се обръща на 
хората с ограничени възможности;  

• Участие в демократичния живот (13-30 г.) с цел развитие на младо гражданско общество и взаимно 
разбирателство на местно, регионално, национално или международно равнище. Тук се включват 
консултационни проекти с млади хора с цел дефиниране на техните нужди и желания, което да спомогне 
за формирането на нови подходи за тяхното активно участие в демократична Европа. 

2. Европейска доброволческа служба:  
http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/european_voluntary_service/index_bg_bg.html  

• Участие на младите хора (18-30 г.) в различни видове доброволчески дейности - на и извън територията 
на ЕС - културни, спортни инициативи, гражданска защита, околна среда и програми за развитие; 
подготовка и обучение на млади доброволци;  

• Участие на доброволците в неплатени дейности (2-12 месеца), които са в услуга на широката 
общественост на страната, в която отиват, а не в родината си. Всички разходи на доброволците -
застраховка, подслон и храна, транспорт, както и определена сума за странични разходи се покриват от 
програмата. 

3. Младежта в света: 
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc86_en.htm 
• Подкрепа за проекти с партньорски страни, главно обмен на млади хора и инициативи, свързани с 

подобряване на сътрудничеството в сферата на младежта и гражданското общество в тези страни;  
• Сътрудничество със страни съседки на ЕС (13-25 г.) - позволява на няколко групи от страните 

участнички и техните съседи да се срещат и работят заедно по програмата. Тази мярка подпомага 
дейности, които целят да подобрят капацитета на неправителствените организации в сферата на 
младежта. Тя покрива обучението и подготовката на заетите в младежки организации, обмяната на опит, 
познания и добри практики между тях.  

• Подкрепя действия, водещи до установяването на дългосрочни висококачествени проекти и 
партньорства. Финансова помощ може да бъде предоставена и за информационни дейности за младежта;  

• Сътрудничество с други страни - обмен на най-добри практики в областта на младежта; насърчава 
обмена и подготовката на кадри и разработването на партньорства и мрежи между младежките 
организации. В контекста на сътрудничеството с индустриализираните страни, тази мярка финансира 
само европейски бенефициенти по проектите. 

4. Младежки помощни програми: 
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc90_en.htm 
• Помощ за младежки неправителствени организации, техните мрежи, съвети към млади хора, 

разработващи проекти, осигуряване на качество чрез обмен, подготовка и създаване на контакти между 
младежки организации, насърчаване на новаторството, снабдяване на младите хора с информация, 
развиване на структури и дейности, необходими за постигането на целите на програмата и насърчаване 
на партньорства с местни и регионални власти;  

• Подкрепа за неправителствени организации на европейско равнище, които допринасят за участието на 
младите хора в обществения живот, за развитието и прилагането на европейски действия за 
сътрудничество в сферата на младежта;  

• Подкрепа за Европейски Младежки Форум - организация, преследваща цели от общоевропейски 
интерес;  

• Подготовка и създаване на контакти между всички заети в младежки организации - отнася се до 
ръководители на проекти, младежки съветници и контрольори по тези проекти;  

• Проекти, насърчаващи новаторство и качество;  
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• Информационни дейности за млади хора и работещите в младежки организации - създаване на портали 
за разпространение на необходима за младите хора информация;  

• Партньорства - финансиране на партньорства на регионално и местно равнище, с цел създаването на 
дългосрочни проекти, комбиниращи различни мерки на програмата;  

• Подкрепа за структурите на програмата - най-вече държавните агенции, националните координатори, 
ресурсните центрове, мрежата ЕВРОДЕСК и Европейско-средиземноморската младежка платформа и 
асоциациите на младите европейски доброволци, действащи на национално ниво. 

5. Подкрепа за европейско сътрудничество в сферата на младежта: 
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc94_en.htm 
• Организиране на структуриран диалог между различните участници и главно на самите млади хора и 

такива, заети в младежки организации и политика, за подкрепа за младежки семинари на социални, 
културни и политически теми, които интересуват младежите, развитие на стратегическото 
сътрудничество в областта на младежта, улеснено създаване на мрежи, необходими за по-доброто 
разбирателство между младежите;  

• Срещи между младите хора и отговорните за политиката за младежта - подкрепящи сътрудничеството 
семинари и структуриран диалог между младите хора, младежките организации и отговорните за 
политиката за младежта. Такива дейности са обмена на идеи и добри практики, конференции, 
организирани от Председателствата на ЕС и мерки, свързани с разпространението на резултатите от 
проектите и резултатите от действията на ЕС в сферата на младежта;  

• Дейности, насочени към по-доброто разбиране и знание за младежта;  
• Сътрудничество с международни организации - Съвета на Европа, Организацията на обединените нации 

или техните специализирани институции. 
Участници: 

• Държавите членки;  
• Страните от Европейската зона за свободна търговия, които са и страни по споразумението за 

Европейското икономическо пространство - Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и 27-те държави членки 
на ЕС;  

• Страните кандидатки, които се ползват от предприсъединителните инструменти, следващи основните 
принципи, условия и споразумения, изложени в рамковите спогодби сключени с тези страни за 
участието им в програмите на Общността;  

• Страните от Западните Балкани, в съответствие със спогодбите, които ще бъдат сключени с тези страни, 
установяващи участието им в програмите на Общността;  

• Швейцария - базирайки се на двустранно споразумение, сключено с тази страна;  
• Трети страни, които са подписали споразумения с ЕО, отнасящи се до сферата на младежта. 

Допустими кандидати 
Заявления се подават от: 

• организации с нестопанска цел или неправителствени организации,  
• местни, регионални публични органи,  
• неформални групи от млади хора,  
• органи, действащи на европейско равнище в сферата на младежта,  
• международни организации с нестопанска цел,  
• организации със стопанска цел, организиращи прояви в сферата на младежта, културата или спорта. 

Кандидатите трябва да бъдат законно установили се в една от програмните или съседните партньорски страни в 
Западните Балкани. 
 
Общата стойност на бюджета на програмата до 2013 г. възлиза на 885 млн. евро. 
Официална интернет страница на програмата. - http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm  
 

КАКВО ОЩЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ КАТО МЛАДИ ХОРА? 
Като европейски гражданин Вие имате право да учите във всяка страна от Европейския съюз. 
Университетът или колежът, който сте си избрали, трябва да Ви приеме при същите условия като гражданите 
на съответната страна и няма право да изисква от Вас по-високи такси за обучение. 
Като европейски гражданин Вие имате право да ви признаят образователната квалификация във всяка 
страна от Европейския съюз. 
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На връзките по долу може да намерите подробна информация, в повечето случаи на английски език. 
 
Да работим в Европа 
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/bg/citizens/index.html 
Свободно движение на работници 
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/bg/citizens/working/free-circulation/index.html 
Как да намерим работа 
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/bg/citizens/working/finding-job/index.html 
Трансгранични работници 
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/bg/citizens/working/cross-border/index.html 
Признаване на квалификация 
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/bg/citizens/working/qualification-recognition/index.html 
Образование и обучение 
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/bg/citizens/index.html 
Средно образование 
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/bg/citizens/education-study/secondary-school/index.html 
Висше образование 
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/bg/citizens/education-study/higher-school/index.html 
Признаване на квалификация 
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/bg/citizens/education-study/qualification-recognition/index.html 
Право на постоянно пребиваване 
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/bg/citizens/living/right-of-permanent-residence/index.html 
Ограничения на правото на свободно движение и пребиваване 
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/bg/citizens/living/restrictions-and-limitations/index.html 
Да пътуваме из Европа 
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/bg/citizens/index.html  
Дни на заетостта 
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=bg&catId=9374&myCatId=9374&parentId=20&acro=news&headline=Y&funct
ion=newsOnPortal 
Възможност да работите в чужбина - Опитайте в EURES  
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=bg 
Кажете си думата  
http://europa.eu/youth/forum/live/public/forums/index.cfm?forum=Youth_Forum&fuseaction=debate.home 
Младежта в действие - Промоциално видео 
http://europa.eu/youth/video_page.cfm?l_id=EN 
Български студентски форум и стажове в чужбина: 
http://www.diploma.bg/index.php?p=list&tid=13 
Младежка мрежата Салто- SALTO-YOUTH  
Мрежата Салто цели подкрепа, учене и възможности за обучение в рамките на  Европейска програма Младеж. 
SALTO-YOUTH.net е мрежа от 8 ресурсни центъра, работещи в сферата на младежта. Тя осигурява работа и 
учене, организира обучения, в подкрепа на Националните агенции в рамката на програма Младеж.  
http://www.salto-youth.net/about/ 
Публикации за Салто   http://www.salto-youth.net/download/457/youthinaction2.pdf 
База с данни от добри практики на младежки проекти  
http://www.youth-partnership.net/youth-partnership/jsp/goodpractices/gp_library.jsp  
Училищни партньорства в Европа – eTwinning е Интернет платформа за сътрудничество между училища от 
различни Европейски страни.  http://www.etwinning.net/ww/bg/pub/etwinning/index2006.htm  
Информационна мрежа за образованието в Европа  
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/Products?sortByCol=5  
Европейски младежки портал - http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=EN  

ЕС настоява за инвестиции в младите хора 
За младите хора няма достатъчно работни места, а в същото време няма достатъчно хора за попълване на 
наличните работни места – ЕС призовава за слагане на край на парадокса, настоявайки, че всеки трябва 

да даде своя принос към обществото. 
Статистиката е нерадостна. На всеки 10 млади хора на възраст между 25 и 29 години, повече от един е без 
работа – 10 % в Дания, Ирландия и Нидерландия и над 25 % във Финландия, Полша и Словакия. Един на всеки 
шестима млади европейци напуска училище предсрочно, а работни места се намират трудно, ако не сте 
достатъчно квалифицирани, като възможностите за кариера са несигурни.  Като цяло младите хора (15-29 
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години) са били почти 40 % от безработните в ЕС през 2006 г. В началото на тази учебна година ЕС публикува 
документ, в който препоръчва да се инвестира повече в младите хора, тъй като те са ключов фактор за промяна 
на положението. Семействата, учителите и работодателите трябва да участват и държавите-членки са призовани 
да увеличат усилията си за намаляване на броя на напусналите училище, за подобряване на перспективите за 
намиране на работа след завършване на училище и за създаване на силни връзки между предприятията и 
образованието. Досега бяха оповестени три инициативи на европейско равнище. През последната седмица на 
септември в цяла Европа ще започне серия от Дни на заетостта - http://jobdays.500.be/ , насърчаващи търсенето 
на работа в други страни. Най-мащабната проява ще се състои в централата на ЕС в Брюксел на 27 Септември. 
EURES подкрепя инициативата, предлагайки на повече от 50 европейски работодатели да предоставят 
възможност  на младите хора да работят в чужбина. Ако това ви интересува, можете да кандидатствате между 24 
септември и 15 октомври. Конкурсът е открит само за хора, които никога преди не са работили, учили или 
стажували извън родната си страна. Преживяванията им по време на търсенето на работа и самата работа ще 
бъдат записани от 50-те участници чрез блогове и уеб камери. Третата инициатива цели затягане на правилата за 
стажовете. Въпреки че целта им е да бъдат стъпка към намирането на работа, за някои хора те могат да се 
превърнат в начин на живот. Тъй като мнозина преследват добрите предложения за работа, системата дава 
възможност за злоупотреби, като на някои хора не се заплаща, а на други не се дава възможност да работят 
редовно. За да се справи с тези проблеми, ЕС смята да публикува през 2008 г. Европейска харта за качеството на 
стажовете. 

ОКОЛНА СРЕДА 
В продължение на много години и по-специално на Съвета в Гьотеборг през 2001 г. лидерите на ЕС признават, 
че околната среда не е изолиран въпрос, който се ограничава до националните граници. Решенията, взети в 
други области, от транспорта и земеделието до разширяването и международната търговия и развитие, оказват 
благотворно или неблаготворно влияние върху нея. За да подобрим качеството на живота за бъдещите 
поколения, всички политики и дейности на Съюза трябва да вземат предвид околната среда. Това се нарича 
"устойчиво развитие": намирането на баланс между опазването на околната среда, икономическия прогрес и 
социалното развитие. Ролята на ЕС е да поддържа и координира усилията на страните-членки и да проверява 
дали правителствата спазват ангажиментите, които са поели. ЕС като такъв е основният източник на 
законодателство в областта на околната среда. Съвременната екологична политика обхваща седем ключови 
области: замърсяване на въздуха, рециклиране на отпадъци, управление на ресурси, защита на почвите, 
градска екология, разумна употреба на пестициди и морска екология. Необходимо е да се консумират по - 
малко естествени ресурси и да се намерят начини за по-добрата им употреба. Животът в здравословна околна 
среда е право на всеки гражданин, също толкова важен за качеството на човешкия живот, колкото и 
приемливото равнище на материални и социални ресурси. Устойчивото развитие и съобразяването с околната 
среда не са несъвместими с икономическите цели и заетостта. Чистите технологии, които също така спестяват 
енергия, вече съществуват в няколко сфери на промишлената активност. Много нови работни места са създадени 
в различни области, свързани с опазването на околната среда. Бедността и разрушаването на околната среда са 
често пъти свързани. Най-често най-бедните народи на планетата са тези, които страдат най-много от мащабните 
поражения на околната среда. Следователно околната среда в по - малко развитите страни трябва да бъде също 
грижа на ЕС. 
 Най - голямото предизвикателство в международната политика от областта опазване на околната среда се явява 
запазването климата на планетата. След продължителни международни преговори, при които ЕС се оказа с 
вързани ръце поради оказаната международна съпротива, в средата на 90 - те години успешно бе осъществено 
прекратяване на производството на FCKW(флуорохлоровъглеводород) и в центъра на усилията застана 
редуцирането на постоянно увеличаващото се отделяне във въздуха на действащи върху климата на планетата 
вредни газове. Уговорката на срещата на върха на ООН в Рио де Жанейро през 1992 г. с цел  стабилизиране на 
тези емисии до 2000 г. на нивото на 1990 г. не можа да бъде постигната. Залегналата в протокола от Киото цел 
до 2010 г. общата емисия на газовете, причиняващи парников ефект, да бъде намалена с 8 %, сравнено с 1990 г., 
изглежда под въпрос след безуспешно протеклата среща на върха на ООН в Хага. Междувременно Комисията 
успя да сключи доброволно споразумение със Съюза на европейските автомобилисти, според което до 2008 г. 
емисията на въглероден двуокис на новите леки автомобили трябва да бъде занижена с 25 % (в сравнение с 1995 
г.). Политиката на ЕС, ориентирана към намаляване на емисията на газовете, причиняващи парников ефект, 
включва наред с приемането на гранични стойности за тежкотоварните автомобили и производствени пещи 
система за следене на емисиите на въглероден двуокис и стартиралата през 2002  г. Шеста програма за действие 
на Общността за околната среда 2002-2012.                                                                                                         
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:08:32002D1600:BG:PDF . Освен това тя е тясно 
свързана с програмите от енергийната политика като АЛТЕНЕР (Насърчаване на възстановими енергоносители) 
и СЕЙВ (Покачване на енергийната ефективност). 
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За да предотврати промените в климата ЕС се е ангажирал да намали емисиите на въглероден двуокис в 
атмосферата. Компаниите, надхвърлили лимита си трябва да поискат права за нови емисии от други компании, 
които не се очаква да използват цялата си квота. Тези транзакции се осъществяват в новата Система за търговия 
с емисии, създадена за да се посрещнат целите на екологичния Протокол от Киото. Ангажиментите по тази 
линия се простират само до 2012 г., но Комисията вече започна консултации за политиката за промените в 
климата след 2012 г. По силата на Протокола от Киото, държавите-членки на ЕС-15 са длъжни да намалят 
общите си емисии на парникови газове през периода 2008–2012 г. с 8 % спрямо равнището на базовата година. 
Отделните проценти за страните  за емисиите на ЕС-25 или ЕС-27 липсват. Повечето държави-членки на ЕС-12 
са поели индивидуални задължения за намаляване на емисиите с 6 % или 8 % спрямо базовите равнища за същия 
период. Кипър и Малта нямат целеви стойности. 

Исторически емисии и предвиждания до 2010 г. 
Както беше обявено през юни, емисиите на парникови газове на ЕС-15 през 2005 г. – последната година, за която 
са налични пълни данни – бяха с 2 % по-ниски от равнищата през базовата година. Това контрастира със 
стопанския растеж (над 35 %) през същия период. За ЕС-25 ограничаването на емисиите през 2005 г. беше в 
размер на 11 % спрямо равнищата от базовата година. От последните предвиждания на държавите-членки се 
вижда, че вече приведените в действие политики и мерки се очаква да намалят емисиите на ЕС-15 с 4 % под 
равнищата на базовата година до 2010 г., т.е. до средата на периода 2008–2012 г. Плановете на 10 от държавите-
членки на ЕС-15 за купуване на кредити, произтичащи от проекти за ограничаване на емисиите, провеждани в 
трети държави по силата на пазарноориентираните механизми на Киото, би трябвало да позволят допълнително 
намаляване от порядъка на 2,5 %, което от своя страна би довело до общо намаляване от 6,5 %.   

Цели за емисиите за 2020 година 
На пролетния Европейски съвет през март тази година, държавните и правителствени ръководители на 
държавите-членки на ЕС поеха ангажимент до 2020 г. ЕС да намали емисиите си с около 30 % спрямо равнищата 
от 1990 г., при условие че и други развити държави се съгласят на подобни усилия. Европейските лидери се 
задължиха за намаляване на емисиите на ЕС с минимум 20 % за същия период независимо от обстоятелствата и 
одобриха пакета от мерки във връзка с климата и околната среда, представен от Комисията през януари тази 
година като основа за постигането на тази цел. От последните предвиждания се вижда, че за постигането на тези 
цели до 2020 г., ЕС ще трябва да изготви значително по-ускорен план за намаляване на емисиите след 2012 г. 
Това подчертава необходимостта за ЕС и държавите-членки за възможно най-скорошно прилагане на 
съдържащите се в пакета от мерки във връзка с климата и околната среда политики и действия.  
Полезна информация може да намерите тук: 

Официална страница за околна среда на ЕС   http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm 
Борба с промяната на климата                          http://ec.europa.eu/climateaction/ 
Политики в областта на околната среда        http://ec.europa.eu/environment/policy_en.htm 
Ресурси                                                           http://ec.europa.eu/environment/resources_en.htm 
Възможности за финансиране                  http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm 
Европейска интеграция и околна среда     http://ec.europa.eu/environment/integration/integration.htm 
Новини                                                       http://ec.europa.eu/environment/news_developments_en.htm 
Околната среда и младите европейци             http://ec.europa.eu/environment/youth/index_en.html 
Европейският план за действие за биологични храни и биологично производство 
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/action-plan_bg  
 

Програма LIFE+ 
Европейският съвет и парламентът се споразумяха за финансирането на програмата за 
околната среда LIFE+, като постигнаха съгласие за бюджет от близо 2.1 милиарда евро 
за периода 2007-2013. LIFE+ събира няколко финансиращи линии: предишната 
програма LIFE, Горски фокус, програмата за устойчиво градско развитие и програмата 
за подкрепа на НПО. Половината от бюджета на програмата ще бъде насочен към 
частта й за "природа и био-разнообразие". Програма "LIFE+" се състои от три 
компонента – природа и биологично разнообразие, политика и управление в 
областта на околната среда и информации и комуникации.Графикът на дейностите 
и допълнителна информация за програмата могат да бъдат намерени на страницата на 
Министерството на околната среда и водите, а документите за кандидатстване за 2008 
г.  -  насоки, формуляри и приложения към тях, могат да бъдат изтеглени от 
официалния сайт на Европейската комисия за "LIFE+": 
 http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm.  
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За България за 2008 г. е определен индикативен бюджет в размер на 4 467 666 евро. Най-малко 50 % от тази сума 
се отпуска за мерки за подпомагане опазването на природата и на биологичното разнообразие. 
http://www.moew.government.bg/life/index.html  
Открита е процедурата за кандидатстване с проектни предложения по финансовия инструмент „LIFE+” за 2008 
г. http://www.moew.government.bg/recent_doc/life/Info.doc  
Срок и място за подаване на проектните предложения:За текущата 2008 г. проектните предложения следва да 
бъдат подадени от кандидатите до Министерството на околната среда и водите, най-късно до 21 ноември 2008 г. 
на адрес:  Министерството на околната среда и водите, 1000 София бул. “Мария Луиза” 22 , Деловодство, партер 
Лица за контакт по процедурата за кандидатстване с проектни предложения по финансовия инструмент „LIFE+” 
за 2008 г. 
Природа и биологично разнообразие 
Кръстю Попов - Главен експерт в отдел “Биологично разнообразие” 
Дирекция “Национална служба за защита на природата” 
Министерство на околната среда и водите Адрес: 1000 София бул. “Мария Луиза” 22 
Тел. (+359 2) 940 6102 E-mail: kpopov@ moew.government.bg 
Политики и управление в областта на околната среда 
Ганя Христова - Държавен експерт в отдел “Стратегии и програми за околната среда” 
Дирекция “Стратегии, координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество” 
Адрес: 1000 София ул. “У. Гладстон” 67 Тел. (+359 2) 940 6245 
E-mail: ganyah@moew.government.bg  
Информация и комуникации 
Недялка Илиева - И. д. началник отдел “Стратегии и програми за околната среда” 
Дирекция “Стратегии, координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество” 
Адрес: 1000 София ул. “У. Гладстон” 67 Тел. (+359 2) 940 6299 
E-mail: ilievanelly@moew.government.bg  
Програма LIFE+    http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 
Регламент на Европейския парламент за програма LIFE+ на български език    http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:149:0001:0016:BG:PDF 
Европейска агенция за околна среда            
http://bookshop.europa.eu/eubookshop/FileCache/PUBPDF/TH6004490BGC/TH6004490BGC_002.pdf 
Брошура на български език Life + 
http://bookshop.europa.eu/eubookshop/FileCache/PUBPDF/KH3008262BGD/KH3008262BGD_002.pdf 

Финансов инструмент за гражданска защита 
Финансова подкрепа в рамките на Решение 2007/162/EO, Евратом на 
Съвета за създаване на финансов инструмент за гражданска защита 
(наименование на Английски език: „Civil Protection Financial 
Instrument“), прието на 5 март 2007 г., както и съгласно преработено 
Решение 2007/779/ЕО, Евратом на Съвета от 8 ноември 2007 г. за 
създаване на механизъм на Общността за гражданска защита. Тази 
финансова подкрепа ще бъде под формата на отпуснати 
безвъзмездни средства. Бюджетът по този финансов инструмент за 
периода 2007-13 е  €189.8 милиона.  
Като всяка година € 20 милиона са заделени за дейности в страните на ЕС, а   €8 милиона са за трети страни. 
Съответните области, видът и съдържанието на тези мероприятия, както и условията за финансиране са 
изложени в ръководството за кандидатстване за отпускане на безвъзмездни средства (наименование на 
Английски език: „Grant Application Guide“), в което се съдържат и подробни указания относно мястото и времето 
за представяне на предложенията. Ръководството, както и необходимите формуляри за кандидатстване за 
отпускане на безвъзмездни средства, могат да бъдат изтеглени от сайта „Europa“ на следния адрес: 
http://ec.europa.eu/environment/civil/prote/finance.htm 

 
Еко-иновация 

Екоиновацията е в центъра на План за действие – Технологии за околна среда   Environmental Technologies 
Action Plan, който спомага за намаляване на бездната между изследователската дейност и  пазарното място 
екологични продукти, технологии, услуги, процеси и управленски методи в Европа.Еко-иновация подкрепя по-
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нататъшното навлизане на пазара на екоиновативни продукти и услуги в Европа и спомага за преодоляване на 
критичните бариери, които все още възпрепятстват налагането им на този пазар.  План за действие – Технологии 
за околна среда  http://ec.europa.eu/environment/etap/index_en.htm 
Еко-иновация    http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/index_en.htm 
 
 
Други нови европейски програми  
Рамкова програма  Конкурентноспособност и иновации  
The Competitiveness and Innovation Framework Programme  
http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm  
Тази програма  ( често съкращавана като CIP)  цели да насърчи конкурентноспособността на Европейските 
предприятия. Малките и средни предприятия (SMEs) са главната целева група. Програмата ще подкрепя 
дейности в областта на развитието и трансфера на технологии и иновации(включително и екоиновации), ще 
подкрепя възможностите за финансиране и ще предоставя услуги за бизнеса в отделните региони. Ще подкрепя 
използването на информационни и комуникационни технологии (ICT) и ще спомага за развитието на 
информационно общество. Също така ще насърчава използването на възобновяеми източници на енергия и 
енергийна ефективност. Официалният сайт на тази програма е :     http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm 
Програмата ще е действаща в периода 2007 – 20013г. Самата програма е разделена на три работни програми:  
-  Програма Предприемачество и иновации - Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP). Главната 
цел на програмата е да даде по-добър достъп на малките и средни предприятия до финансиране, чрез венчър 
инвестиции и гарантирани заемни инструменти.  http://ec.europa.eu/cip/eip_en.htm 
- Програма за подкрепа на политиките за информационни и комуникационни технологии - Information 
Communication Technologies Policy support Programme (ICT PSP). Програмата цели развитието на единно 
Европейско информационно пространство., засилване на Европейския вътрешен пазар на ИКТ  и ИКТ – 
базирани продукти и услуги. 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm 
-Интелигентна енергия Европа - Intelligent Energy Europe  (IEE).Целта на програмата е да гарантира 
устойчива енергия на конкурентна цена за Европа, чрез: 
-насърчаване на енергийна ефективност и рационално използване на енергийни ресурси -промотиране на нови и 
възобновяеми енергийни източници и подкрепа за диверсификация на последните, 
-промотиране на енергийна ефективност и употреба на нови и възобновяеми енергийни източници в транспорта. 
Приоритети:  
I. Eнергийна ефективност и рационална употреба на ресурси (SAVE) 
-Енергийно-ефективни сгради, -Отлични постижения на индустрията в областта на енергията  
II. Нови и възобновяеми ресурси (ALTENER): 
-Електричество от възобновяеми източници, -Домакински и други малкомащабни приложения на възобновяема 
енергия, -Биогорива  
III. Енергия в транспорта (STEER): 
-Алтернативни горива и чист транспорт,  -Енергийно-ефективен транспорт  
IV. Интегрирани инициативи 
-Създаване на локални и регионални енергийни агенции, -Европейски мрежи за действия на местно ниво 
-Устойчиви енергийни общности, -Инициатива за услуги в сферата на енергията, -Образователна инициатива 
"Интелигентна енергия", -Съвместна инициатива "топлина и сила"  
Официален сайт на програма Intelligent energy Europe 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html 
Публикации за програмата 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/library/publications_en.htm 
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ПРОГРАМИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ФИНАСИРАНЕ 
В тази секция ще представим актуални програми и предложения за 

финансиране от ЕС  
 

Покана по Програма ''Младежта в действие'' 
Краен срок: 31 октомври 2008 г. Генерална дирекция ''Образование и култура'' на ЕК отправя покана за 
проектопредложения за прилагане на подготвителното действие Аmicus. To е част от програмата ''Младежта в 
действие'' и е насочено към общественополезния и доброволчески труд.До участие могат да бъдат допуснати две 
категории кандидати:- публичните организации, чиято основна дейност е в областта на общественополезната служба;- 
неправителствените организации и сдруженията с идеална цел, чиято основна дейност е в областта на младежката 
доброволческа служба.Освен това, седалището на кандидатстващите организации трябва да бъде в една от 27-те 
страни членки. Кандидатите трябва да имат определен правен статут и поне 2-годишен опит в областта на 
ангажирането на младежи за изпълнение на общественополезна или доброволческа служба на национално равнище 
Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти, е 3 000 000 евро. Комисията възнамерява да 
подкрепи 27 проекта, или по 1 проект от държава-членка, така че да бъде обхванат целият Европейски съюз. 
Дейностите трябва да започнат задължително в периода между 1 февруари 2009 г. и 30 юни 2009 г. и да приключат 
най-късно до 30 септември 2010 г.             http://ec.europa.eu/youth/calls-for-proposals/call1131_en.htm   
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc443_en.htm 
 
Европейската инвестиционна банка ( ЕИБ ) представя покана по Програма EIBURS за спонсориране 
на университетски изследвания, чрез която се подпомагат европейските университетски центрове за 

проучвания по теми, засягащи ЕИБ.   
 
Краен срок: 15 септември 2008 г. Програмата е част от  Инициативата за университетски изледвания                    
( EIBUniversity Research Action). Инициативата за академични дейности и изследвания се поема от университетите. 
ЕИБ може да предлага осъществяването на дейности, свързани с проучвания и обучения за нейните 
служители.Направленията за проучвания се определят от CBU (Комитетът на университетите към ЕИБ).За 2008 – 
2009 г. направленията за две:-Финансиране на нови иновативни предпрятия в Европа-Инфраструктурни фондове. 
Могат да участват университески департаменти или центрове за проучвания, свързани с университети от страните 
членки на ЕС, асоциираните страни или кандидатките за членство. Те трябва да имат доказан опит в сферите от 
директен интерес за ЕИБ.Субсидиите по EIBURS достигат до 100 000 евро годишно на бенефициент за период от три 
години. В замяна на това центърът трябва да развива различни дейности – проучвания, обучения, мрежи, 
разпространение на добри практики в засегнатите сфери.  http://www.eib.org/about/partners/universities/eiburs/index.htm 

 
Покана за културни организации, активни на европейско равнище 

Краен срок: 1 ноември 2008 г.ГД ''Образование и Култура'' на ЕК отправя покана за предложения по Програма 
Култура ( 2007-2013г.) - Направление 2 : Подкрепа за организации, активни на европейско равнище. Ще бъде 
осигурено съфинансиране за постоянните работни програми на организациите.Изисквания за организациите:- да 
работят за сътрудничество в областта на културата на равнище Европейска общност- да събират или разпространяват 
информация, улесняваща трансевропейското културно сътрудничество- да създават трансовропейски мрежи за 
европейските културни организации- да създават проекти за трансевропейско културно сътрудничество или да 
действат като посланици на европейската култура. Организациите трябва да осъществяват дейност в поне една от 
следните категории: Категория Посланик Категория мрежи Категория Фестивал. За съфинансиране могат да 
кандидатстват:- организации с нестопанска цел, развиващи културна дейност- публични или частни организации с 
правен статут, развиващи културна дейност   http://eacea.ec.europa.eu/culture/guide/strand_2/funding_en.htm 

  
Покана за предложения по Пилотен проект за културна мобилност 

 
Краен срок: 30.09.2008г. Европейската Комисия приема предложения по Пилотен проект за Изграждане на мрежи 
между съществуващи структури в подкрепа на мобилността в различни сектори на културата по програма ''Култура'' 
(2007-2013). Целта на настоящата покана е да окаже подкрепа на мобилността на културните дейци чрез мрежи между 
съществуващи структури в областта.Дейности - изграждане на мрежи между съществуващи структури в подкрепа на 
мобилността в различни сектори на културата;- подкрепа за съществуващи вече мрежи;- изграждането на мрежи 
между съществуващите мрежи от такива структури..Бюджет- Общ бюджет: 1 250 000 евро - Размер на безвъзмездните 
средства: 150 000 до 350 000 евро-Финансовото участие от страна на Комисията не може да надхвърля 80% от общия 
размер на допустимите разходи.   http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/call1440_en.htm 
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Покана за представяне на предложения за 2008 г. — Програма „Култура“(2007-2013 г.) — 
Изпълнение на дейностите по програмата: проекти за многогодишно сътрудничество; мерки 
за сътрудничество; специални дейности (трети страни); и подкрепа на органи, действащи на 

европейско равнище в областта на културата. 
 Краен срок: Направление 1.1, Проекти за многогодишно сътрудничество - 1октомври 2008 г.; Направление 1.2.1, 
Проекти за сътрудничество - 1октомври 2008 г.; Направление 2, Подкрепа на организации, действащи на европейско 
равнище областта на културата - 1 ноември 2008 г.; Направление 1.2.2, Проекти за превод на литература - 1 февруари 
2009 г.; Направление 1.3, Проекти за културно сътрудничество трети страни - 1 май 2009 г. Допустимите кандидати 
трябва: - да са публични или частни организации, притежаващи правосубектност, чиято основна дейност е в областта 
на културата (културния и творческия сектор); - да имат седалище в една от страните участнички в програмата .  
http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=14943&category=72      http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm  

 
Покана, комисията кани регистрирани в Европейския съюз организации да представят                 

предложения по програма LIFE+ за представяне на проекти за 2008 г. 
Краен срок: 21 ноември 2008 г. Направление 1 - LIFE+ Природа и биологично разнообразие Направление 2 - 
LIFE+ Политика и управление на околната среда. Направление 3 - LIFE+  Информация и комуникации. 
Бенефициенти: По поканата могат да кандидатстват организации, регистрирани в държавите-членки на Европейския 
съюз като държавни и/ или частни организации, субекти и институции. Бюджет: възлиза на 207 500 000 евро.  
Най-малко 50 % от тази сума се отпускат за мерки за подпомагане на опазването на природата и на биологичното 
разнообразие.  Размер на съфинансиране: ЕК финансира до 50% до от разходите по проектите, с изключение на 
предложенията, които са насочени към приоритетните местообитания/видове съгласно директивите за птиците и 
местообитанията, за които се финансират до 75%.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:178:0022:0024:BG:PDF 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus/call/index.htm 
 

Покана за предоставяне на мобилни спътникови услуги 
Краен срок: 7 октомври 2008 г.Комисията отправя покана за подаване на заявления за подбора на оператори на 
общоевропейски системи за мобилни спътникови системи.Условия за кандидатстване: - кандидатите да са установени 
в Общността;- в заявленията се посочва широчината на искания радиочестотен спектър, която не надхвърля 15 MHz 
завръзка земя-космос, както и 15 MHz за връзка Космос-Земя, по отношение на всеки един кандидат, и се включват 
декларации и доказателства във връзка с искания радиочестотен спектър, изискваните основни етапи и критериите за 
подбор  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:201:0004:0027:BG:PDF 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm 

Подкрепа за укрепване на ролята на гражданското общество в защита на човешките права и 
демократичните реформи, консолидиране на политическо участие и представителство Reference: 

EuropeAid/127237/C/ACT/Multi. 

Краен срок: 30 септември 2008 г. Поканата е насочена към подкрепа за укрепване на ролята на гражданското 
общество в защита на човешките права и демократичните реформи, консолидиране на политическо участие и 
представителство Reference: EuropeAid/127237/C/ACT/Multi Бюджет (евро): 24000000. Финансиране: между 500 000 и 
1 500 000 евро, между 50% и 80% от допустимите разходи. Могат да кандидатстват организации от страните членки 
на ЕС и от трети страни.  http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/europeaid/cgi/frame12.pl Reference: 127237 за намиране на обявата 

 
Представителството на Европейската комисия в България отправя Покана за представяне на 
предложения за избор на организации, които да бъдат приемни структури на информационни 

центрове Europe Direct. 
Краен срок 29 септември 2008 година. Европейската комисия, чрез Представителството си в България, отправя 
покана за представяне на предложения за избор на организации, които отговарят на условията за отпускане на 
безвъзмездни средства и техническа помощ в замяна на осигуряването на приемни структури за публични 
информационни центрове,известни под общото наименование „Информационна мрежа EUROPE DIRECT“ запериода 
2009-2012 година.Одобрените заявители, участвали в процедурата, ще могат да получат годишна безвъзмездна помощ 
за конкретна дейност от Комисията, под формата на еднократна сума, в размер от 12 000 до 25 000 EUR за център, 
което представлява максимум 50 % от допустимите разходи за дейността.  

http://ec.europa.eu/bulgaria/focus/index_bg.htm 

Конкурс „Правото на децата на закрила“ обявен  от г-н Жак Баро, заместник-председател на 
Европейската комисия, отговарящ за правосъдие, свобода и сигурност. 
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Краек срок: 31 октомври 2008 година.Европейските деца и младежи на възраст от 10 до 18 години са поканени да 
изготвят плакати на тема правото на децата на закрила в рамките на Европейския съюз. Конкурсът има за цел да 
запознае по-отблизо младите европейски граждани с това тяхно право, като им позволи по-добре да го защитават. 
Младежите, които решат да се включат в конкурса, ще трябва да изготвят плакат, илюстриращ идеята за тяхното 
собствено право на закрила в Европейския съюз. Участниците ще бъдат разделени на две възрастови категории (10 – 
14 години и 15 – 18 години) и ще трябва да сформират екипи от поне четири души. Творбите ще минат през първи 
подбор на национално равнище и трите най-добри екипа от всяка възрастова група ще бъдат поканени на 20 ноември, 
„Международния ден на правата на детето" на церемония по връчване на наградите, която ще се организира във всяка 
държава. На европейско равнище творбите, спечелили първо място в националните конкурси, ще минат през втори 
подбор и първите три екипа от всяка възрастова група ще бъдат поканени в Брюксел от 7 до 9 декември, за да 
разгледат града и европейските институции и да участват в европейска церемония за връчване на наградите, която ще 
бъде ръководена от заместник-председателя г-н Баро.     http://www.eurojeune.eu/index_bg.htm 

 
Награда за журналистика ''Различията ни събират срещу дискриминацията'' 

Краен срок: 31 октомври 2008 г. Наградата "Различията ни събират срещу дискриминацията" се връчва на 
журналисти от интернет или печатните медии в ЕС, които с работата си са допринасят за по-доброто разбиране на 
предимствата на многообразието и борбата срещу дискриминацията.Победителят в европейския конкурс и неговите 
подгласници ще получат съответно награди на стойност 4 500 евро, 3 000 евро и 2 000 евро. Ще бъде връчена и 
специлна награда за материал, фокусиран върху дискриминацията срещу ромите. 
 http://www.stop-discrimination.info/6584.0.html 
 

Летен конкурс на Европейската харта за пътна безопасност 
Краен срок: 25 октомври 2008 г.Европейската комисия и участниците в Европейската харта за пътна безопасност 
обявяват трети конкурс във връзка с безопасността на движението по европейските пътища. 
Може да се участва с текст,снимка или видео. Текстът трябва да е в Word формат и най-много 1000 думи. При 
участие със снимка, кандидатите могат да изпращат най-много 5 снимки в JPG формат, като всеки файл трябва да е 
не по-голям от 600 пиксела и 1 GB. Изискванията за видеофайл е той да е във формат AWI, WMV или MPG и не по-
голям от 7 MB.25 победители ще бъдат избрани преди декември 2008 г., a 20 от творбите ще бъдат публикувани в 
първото издание на вестника на Европейската харта за пътна безопасност. Авторите на петте най-добри материала ще 
спечелят екскурзия за двама до Барселона.    http://www.erscharter.eu/ 

 
Европейската комисия организира състезание за млади преводачи 

Краен срок: 20 октомври 2008 г.  Учениците от държавите-членки на ЕС могат отново да пробват силите си като 
преводачи във второто издание на състезанието "Juvenes Translatores"(Млади преводачи), обявено  от 
Европейската комисия. Всички училища от ЕС ще бъдат поканени да се регистрират за участие между 1 септември и 
20 октомври 2008 г, като състезанието ще се проведе на 27 ноември 2008 г. След 9 май уебсайтът на състезанието ще 
бъде активен на 23-те официални езика на ЕС. От всяка държава-членка ще бъдат подбрани такъв брой училища,който 
съответства на броя на гласовете, с който държавата-членка разполага в Съвета на Европейския съюз, умножен по две. 
През март 2009 г. победителите ще бъдат поканени на церемония в Брюксел, за да получат наградите си от комисаря 
по въпросите на многоезичието. http://ec.europa.eu/translation/contest/index_bg.htm 
 

Програма за Развитие на селските райони. 
Покана по мярка 226 - "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни 

дейности" на ПРСР 
 

Началната дата за подаване на заявлвния е 1 август 2008 г. Поканата е отворена за неопределен срок. ДФ 
''Земеделие'' представя покана приемане на заявления за подпомагане по мярка 226 - "Възстановяване на горския 
потенциал и въвеждане на превантивни дейности", от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР) 
Дейности:Възстановителни дейности на територията на цялата страна:-Превантивни дейности в гори, класифицирани 
с висок и среден риск от горски пожари.Бенефециенти - Физически лица, еднолични търговци и юридически лица, 
собственици на гори и земи от горския фонд; - Общини, собственици на гори и земи от горския фонд; - Държавни 
горски стопанства (ДГС), държавни ловни стопанства (ДЛС), национални паркове и научноизследователски горски 
стопанства, управляващи гори и земи от държавния горския фонд;   http://www.dfz.bg/page.php?65 
 

Покана по мярка 223 - ''Първоначално залесяване на неземеделските земи'' 
 
Началната дата за подаване на заявления е 1 август 2008г. Поканата е отворена за неопределен срок. ДФ ''Земеделие'' 
предстява покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 223 ''Първоначално залесяване на неземеделски 
земи'' от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР).Дейности:1. Създаване на горски 
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култури, 2. Поддържане на създадените горски култури.- Бенефециенти: - Физически лица, еднолични търговци и 
юридически лица, собственици на неземеделски земи с площ над 0,5 ха; - Общини притежаващи неземеделски земи с 
площ над 1,0 ха; -Държавни горски стопанства (ДГС), държавни ловни стопанства (ДЛС), национални паркове и 
научноизследователски горски стопанства, стопанисващи неземеделски земи с площ над 1.0 ха; 
http://www.dfz.bg/page.php?64  
 

Покана по мярка 111 - "Професионално обучение, информационни дейности и 
разпространение на научни знания" 

Краен срок: 31 октомври 2008 г. ДФ ''Земеделие'' предствя покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 
111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" от Програмата за 
развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР).Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с 
финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 
Дейности: Курсове - Дългосрочни - с продължителност от 150 часа;- Краткосрочни - с продължителност от 30 часа. 
Информационни дейности –Семинари -Информационни сесии -Работни срещи .Бенефециенти:-Институции в 
системата на професионалното обучение в посочените области-Висши училища, които провеждат професионално 
обучение в посочените области -Лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в целите на 
устава (предмета на дейност) на които е включено повишаване на квалификацията, консултации или информационна 
дейност в областта на селското стопанство или горското стопанство или управлението на земите или околната среда.-
Научни институти, които осъществяват научни, приложни и обслужващи дейности в областта на селското стопанство 
или горското стопанство или управлението на земите или околната среда.            http://www.dfz.bg/page.php?63 

 
Покана за предложения по ос "ЛИДЕР" на Програмата за развитие на селските райони 

Краен срок: 18 септември 2008 г. Министерство на земеделието и храните обявява процедура за набиране на 
проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 431-2 "Придобиване на 
умения и постигане на обществена активност на съответната територия за потенциални местни инициативни групи 
(2007-2009)"  от приоритетна ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Изисквания към 
кандидатите: Кандидатите трябва да бъдат регистрирани и прилагат проекта на територията на селските райони и 
могат да бъдат:-общини; -юридически лица с нестопанска цел;-юридически лица, регистрирани по Търговския закон и 
Закона за кооперациите Кандидатът и/ или неговите партньори трябва да имат предишен опит (поне един проект за 
последните три години) в проекти, осъществявани чрез партньорство. Финансиране:  Финансовата помощ е в размер 
100 % от общите допустими разходи. Минимално финансиране10 000 евро, максимално - 100 000 евро. Документи се 
приемат на следния адрес: гр. София, бул. "Христо Ботев" № 55, Министерство на земеделието и храните, до 
Управляващия орган на ПРСР - дирекция "Развитие на селските райони", отдел "Селски райони и местни 
инициативи". http://www.mzgar.government.bg/RuralAreas/RSR_new/Obiavi_pokani_dokumenti/obiavi_pokani_os4.html 

 
Покана за финансиране на Организации за защита на потребителите 

 
Краен срок и по двете направления: 26 септември 2008 г. ЕК представя покана за набиране на проекти на 
европейските организации за защита на потребителите по Програма за защита на потребителите (2007-2013г.). 
Поканата обхваща направление 5 и направление 6 на Работната програма за 2008 г. По Направление 5 се финасират 
дейности в подкрепа и опазване на здравето, безопасността и икономическите интереси на потребителите в 
Общността. Могат да кандидатстват неправителствени организации с нестопанска цел. Също така те не трябва да 
бъдат въвлечени в конфликт на интереси. Главната цел на организациите трябва да бъде подкрепата и опазването на 
здравето, безопасността и икономическите интереси на потребителите в Общността.Тези организации трябва да са 
били избирани да представляват потребителските интерси на общностно ниво в поне половината от страните членки 
на ЕС. Направление 6 е фокусирано върху защита на потрбителските интереси при процеса на стандартизация на 
стоките и услугите в ЕС.Бенефециенти по това направление са неправителствени организации с нестопанска цел, 
които не са въвлечени в конфликт на интереси. Тяхната дейност трябва да бъде съсредоточена върху защитата на 
интерсите на потребителите при процеса на стандартизация.Те трябва да са представлявали интерсите на 
потребителите в Общността в тази област в поне две трети от страните членки.   
http://ec.europa.eu/consumers/tenders/information/grants/support_en.htm  
http://ec.europa.eu/consumers/tenders/information/grants/call2008_en.pdf 
 

Покана за международни младежки дейности 
 
Краен срок: За категории А и B: 1 април за дейности, които ще се проведат между 1 януари и 30 юни на следващата 
година и 1 октомври за дейности между 1 април и 31 декември на следващата година. 
За категория С : 1 февруари в годината на осъществяване на дейностите. За категория D: 3 месеца преди началото на 
дейностит..Фондацията подкрепя финансово следните видове дейности на младежки НПО или други младежки 
организации, ангажирани с политиките на Съвета на Европа:- учебни, социални, културни и хуманитарни дейности с 
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европейска насоченост- дейности, целящи засилване на мира и сътрудничеството в Европа- дейности, които да 
подобрят сътрудничеството и обмена на информация между младите европейски граждани- дейности, насочени към 
опазване на помощ на развиващите се страни- изследвания и доклади по въпроси, които вълнуват младите. 
Конкретни дейности – Финансираните дейности по поканата са разделени в няколко категории:- Категория А - 
Международни срещи на младежки лидери – семинари, конференции, работни групи, фестивали. EYF покрива две 
трети от разходите.- Категория B -  Изследвания, доклади, и всякакъв вид документи и информация, свързани с 
младежки теми- Категория С -  Администриране на младежки международни НПО или мрежи на европейско ниво- 
Категория D - Пилотни проекти – младежки семинари или други дейности, които допринасят за осъществяване на 
конкретните цели на Съвета на Европа. http://www.eyf.coe.int/fej/portal/media-
type/html/user/anon/page/default;jsessionid=BCE8285A2A7F658B30075ED9FDD65098 
 

Покана за осъществяване на мрежа от Национални центрове по академично признаване 
 
Краен срок: 30 септември 2008г. ЕК отправя покана за представяне на проектопредложения за осъществяване на 
мрежата от Национални информационни центрове за академично признаване (NARIC). Поканата е по Програмата за 
учене през целия живот и е валидна за дейности през периода 2008-2009 г.Поканата цели да помогне за подобряването 
на сътрудничеството и мобилността в сферата на обучението и заетостта. Това ще стане чрез признаване на 
университетските дипломи и периодите на мобилно обучение. Дейности1.Проекти, насочени към един или повече 
Национални информационни центрове за академично признаване (NARIC):- Тематични групи, които да се се 
занимават с проблемите при признаването на дипломите и иновативни практики в тази област.- Срещи и работни 
групи, и публикации по дългосрочни и средносрочни теми, засягащи мрежата NARIC.Бюджет: Общият бюджет за 
тази категория проекти е 80 000 евро, като максималната сума по проект е 15 000 евро,с изключение на 
организирането на Годишна среща на мрежата NARIC, за която се отпускат 25 000 евро. Комисията финансира до 
90%  от сумата по проект. 2. Проекти, насочени към цялата мрежа NARIC- обучителни семинари и конференции- 
изследвания и доклади по темата. Кандидатите трябва да са участници в мрежата на NARIC ( частни компании, 
асоциации, публични институции) от страните членки на ЕС, страните от ЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) и 
Турция.   http://eacea.ec.europa.eu/llp/naric/documents/invitation_2008.pdf 

 
Оперативна програма „Регионално развитие” 

BG161PO001/4.2-01/2008 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за 
междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики” 

 Краен срок: 30 октомври 2008 година. Настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ цели: 
Да се установят контакти и развият партньорства за сътрудничество с цел разпространяване и обмен на информация, 
знания, умения и най-добри практики;  Да се създадат нови и/или иновационни подходи и решения в конкретни 
области, в които процесът на регионално развитие изисква ново и с разширен обхват ноу-хау и най-добри практики. 
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:• Събиране на данни; изследвания и анализи на тенденциите в 
развитието;• Обмен на ноу-хау и най-добри практики и придружаващите ги анализи, в контекста на определените в 
рамките на ОП «Регионално развитие»2007-2013 теми на сътрудничество;• Анализи на най-добри практики и 
критерии (benchmarking analyses) при предоставянето на услуги;• Разработване на бъдещи стратегически проекти, 
стратегии и планове за действия;• Разработване на портали/виртуални мрежи за обмен на най-добри практики, 
интернет-базиранисредства и електронни бази данни за споделен обмен на най-добрите практики и тенденции в 
регионалното развитие;• Обучения, семинари, конференции, учебни посещения, туининг проекти, съвместни срещи, 
включващи и социално-икономическите партньори (университети, НПО, бизнес сдружения,сдружения на 
служителите и работниците и т.н.);• Иновационни стратегии и стратегии за превенция на риска;               
http://www.eufunds.bg/?cat=322  http://www.bgregio.eu/Content.aspx?menu=left&pid=32  
 

BG161PO001/3.1-01/2008 Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 
”Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение допринасящи за 

устойчивото развитие на туризма” 
Краен срок: 30 октомври 2008 година. Целта на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да 
подкрепи развитието на паметниците на културата с национално и световно значение – в управление на Министерство 
на културата, които допринасят за развитието на устойчив културен туризъм, разнообразяване на туристическото 
предлагане и увеличаване на ползите от туризма.Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с 
финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Дейностите, които ще 
получат подкрепа включват:Развитие на паметници на културата с национално и световно значение - възстановяване, 
консервация, опазване, реставрация, експониране, оборудване, въвеждане на техники и програми за интерпретация и 
анимация и др. Развитие на съпътстващата туристическа инфраструктура, необходима за нуждите на паметниците на 
културата като указателни табели, посетителски информационни центрове, детски площадки и съоръжения за отдих, 
негенериращи печалба, паркинги, тротоари, зелени площи, обществени тоалетни, осветление, малки съоръжения за 
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събиране на отпадъци, съоръжения за улеснение на лица с увреждания и възрастни посетители; Изграждане на 
допълваща дребномащабна техническа инфраструктура в района на паметниците на културата, като път за достъп, 
комунални услуги и удобства за посетителите, осигуряваща интегрирано развитие на туристическите продукти; 
Допълващи дребномащабни неинфраструктурни дейности, имащи пряко отношение към подкрепяните паметници на 
културата; Обучение на персонала за работа със съоръженията към паметниците на културата, обект на подкрепа.  
http://www.eufunds.bg/?cat=313   http://www.bgregio.eu/Content.aspx?menu=left&pid=32  
 

BG161PO001/3.3-01/2008 Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ-
”Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на 

информационното обслужване” 
Краен срок: 30 септември 2008 година. Целта на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да 
повиши ефективността на националния маркетинг и реклама на туристическия продукт, предоставянето на 
информация и подобряването на информационното обслужване. Схемата за безвъзмездна финансова помощ се 
реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Дейностите, 
които ще получат подкрепа включват:Маркетингови и рекламни дейности с национален и наднационален обхват, 
разработване на стратегии и програми, осъществяване на проучвания; Въвеждане на съвременни информационни 
технологии за създаване и модернизиране на национални системи и мрежи за информация и разпространение на 
туристическия продукт; Разработване и въвеждане на национални системи за сертифициране на качеството на 
туристическите услуги, местата за настаняване и атракциите;  
http://www.eufunds.bg/?cat=301    http://www.bgregio.eu/Content.aspx?menu=left&pid=32  
 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява две процедури за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна  програма „Регионално развитие” 

2007-2013 г. BG161PO001/1.4-02/2008: „Подкрепа за подобряване на градската среда”. 
 

Краен срок 05.01.2009 г . Целите на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са:- Да се подобри 
физическия аспект на градската среда в агломерационните ареали;-Да се създадат условия за интегриране на групите в 
неравностойно положение чрез подобряване на физическата и жизнената среда, включително и чрез подобряване на 
достъпа до административни и социални услуги;-Да се повиши безопасността и сигурността на градската среда. 
Дейностите, които ще получат подкрепа включват: 1. Изграждане, рехабилитация, възстановяване на зони за 
обществен отдих, като паркове, зелени площи, детски площадки и др., включително поставяне на пейки, беседки, 
възстановяване на чешми, фонтани, статуи, паметници и други елементи от градското обзавеждане; 2.Изграждане, 
реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни 
зони, алеи и подлези за пешеходци и велосипедисти, включително свързани дейности, като поставяне на указателни 
знаци и др.; 3.Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, изграждане на обществени паркинги встрани от 
главни улици; 4.Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и осъществяване на мерки за повишаване на 
сигурността и предотвратяване на престъпността, като поставяне на осветление на паркови площи, охранителни 
системи за наблюдение на обществени места и др. 5.Създаване на достъпна архитектурна среда, включително 
подобряване на достъпа за хора с увреждания до административни общински сгради. Схемата за безвъзмездна 
финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие.  http://www.bgregio.eu/Content.aspx?menu=left&pid=32 
 

Оперативна програма „Рaзвитие на човешките ресурси” 
BG051PO001/5.2-01 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хората с различни 
видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” и „ДОМАШЕН 

ПОМОЩНИК” – Фаза 2” 
Краен срок: 28 октомври 2008г . Целта на схемата е подобряване качеството на живот на хора с увреждания и 
самотно живеещи хора чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и 
социално включване, включително и чрез упражняване правото на труд и намаляване на риска от зависимост от 
институционален тип грижи.Подобряване качеството на живот на семействата, в които има деца с трайни увреждания, 
зависими от постоянни грижи, чрез предоставяне на алтернативен избор за активно участие в реалния пазар на 
труда.Дейностите ще се извършват на територията на цялата страна, като продължителността на един проект е 12 
месеца.http://ef.mlsp.government.bg/bg/page_op.php?id=1931 
 

Покана за представяне на предложения - EACEA/21/08 - За изпълнението на Прозорец за 
външно сътрудничество „Eразмус Мундус“ Азиатски регион през учебната 2008/2009 година 
- Програма за действие на Общността за насърчаване на сътрудничеството между висшите 
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учебни заведения и обмена на студенти, изследователи и преподаватели от държавите-
членки на ЕС и трети страни 

Краен срок: 31 октомври 2008 г. Прозорецът за външно сътрудничество „Еразмус Мундус “се стреми към взаимно 
обогатяване и по-добро разбирателство между Европейския съюз и трети страни. Той е създаден с цел да насърчава 
институционалното сътрудничество в областта на висшето образование между Европейския съюз и трети страни чрез 
схема за мобилност, разработваща обмен на студенти и преподаватели за целите на обучението, преподаването, 
стажовете и изследванията. Кандидатите трябва да бъдат европейски университети или висши учебни заведения в 
партньорство с най-много 20 институции партньори. Двете страни в партньорството трябва да бъдат европейски 
висши учебни заведения, носители на харта „Еразмус“ преди датата на публикуване на настоящата покана, и висши 
учебни заведения в трети страни, признати и акредитирани от националните компетентни органи. Допустими държави 
за дейностите по настоящата покана са: - 27-те държави членки на Европейския съюз, - страните кандидатки за 
присъединяване към Европейския съюз Хърватия и Турция и страните от ЕИП (Исландия ,Лихтенщайн и Норвегия), - 
следните азиатски страни: Афганистан, Бутан, Непал, Пакистан, Бангладеш, Камбоджа, Шри Ланка, Индия, 
Индонезия, Малайзия, Филипини, Тайланд, Китай, Северна Корея, Мианмар/Бирма и Малдиви.     
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htm 

 
Европейски архитектурен конкурс на «Фондацията Вилмот» 

« Фондация Вилмот » подновява през 2008-а година конкурса “Награда В”, чиято цел е да подпомогне за осъзнаването 
на приноса на архитектурата към опазването на европейското наследство и неговата еволюция в съвременния свят. В 
конкурса могат да участват студенти и млади професионалисти , дипломирали се в европейски архитектурни училища 
и университети. Темата на тазгодишния конкурс е валоризация на местността около водната кула в град Латина 
(Италия). Той предлага да се помисли върху интегрирането на сравнително ново архитектурно наследство в един 
градски и пейзажен контекст. Наградите ще бъдат присъдени от международно жури, съставено от реномирани 
професионалисти, архитекти, артисти и журналисти. Местността, в която се намира водната кула на Латина, датираща 
от 70-те години, трябва да бъде валоризирана. За целта трябва да се проектира сграда с офиси с площ 2000м². 
Календар на конкурса :Краен срок за записване : 15 септември Условия за участие :Може да се участва индивидуално 
или в екип от двама. Конкурсът е отворен за студенти или за млади професионалисти дипломира ли се след 31 
декември 2004 от архитектурни училища и университети на Европейския съюз и Швейцария .Награди :Първа награда 
: стипендия от 4000 евро Втора награда : стипендия от 3000 евро Трета награда : стипендия от 2000 евро.  

 
Покана за проекти, свързани с Европейския парламент (ЕП) 

Краен срок: 1 октомври 2008 г. Покана Генерална дирекция '' Комуникации '' на ЕП представя покана за 
представяне на проекти с некомерсиална цел, които да популяризират Европейския парламент сред гражданите на ЕС. 
Поканата цели да подпомогне създаването на проекти, чрез които ще се популяризират и изяснят ролята и функциите 
на ЕП като една от основните европейски институции. Проектите трябва да насърчат по-активно гражданско участие в 
процеса на вземане на решения, както и да осигурят платформа за дебатиране на теми, които са от значение за  
европейските граждани. Бенефециенти: По поканата могат да кандидатстват организации с некомерсиална цел, които 
са регистрирани като юридически лица. Дейности :    - Телевизионни програми   – Събития    - Интернет сайтове или 
други онлайн продукти - Проекти на образователни институции - Радио предавания 
Бюджет и финансиране:- За телевизионни програми: Минималната сума, която ЕП ще предостави за проект е 50 
000 евро, а максималната е 300 000 евро. Размерът на съфинансиране е до 50% от общите разходи по проект.     
http://www.europarl.europa.eu/tenders/subventions_call_proposal_2009.htm 
 

Покана за набиране на кандидати за експерти по програма Югоизточна Европа 
Краен срок 30.09.2008 г .Управляващият орган на програма Югоизточна Европа, чрез своя Съвместен технически 
секретариат (СТС), кани кандидати за експерти по програмата, с оглед създаване на списък от експерти, които да 
подпомагат СТС в оценката на проектните предложения, получени в рамките на втория етап на поканата за набиране 
на предложения.Подробна информация, относно изискванията към кандидатите може да намерите в прикачения файл 
и на страницата на програмата за Югоизточна Европа:  http://www.southeast-europe.net/en/ 
http://www.southeast-europe.net/en/news_and_events/news/callforexpertsannouncement 
 

 
Главна дирекция "Изследвания" на Европейската комисия 

Краен срок 30 септември 2008 г. Възможност за обучение на мениджъри в Япония и в Корея по Executive Training 
Programme(ETP).Това е програма за професионално развитие на мениджъри от Европейския съюз, които желаят да 
постигнат успех на пазарите в Япония и Корея. ETP предлага: - 3 месеца интензивни семинари по бизнес култура, 
корейски или японски език, комуникация и бизнес планиране в Париж, Милано и Лондон. Семинарите ще бъдат 



Бюлетин „Гражданите на Европа”   Година  I  Издание I   Брой 4  27 Август 2008 

   
Европейски Информационен Център  Europe Direct  на Община Пловдив 

ул. “Княз Церeтелев” № 1,гр.Пловдив, България тел.: +359 32 625955 , тел./факс:  +359 32 625956 

18 Електронно издание       e-mail:  ed@plovdiv.bg  web: www.europeplovdiv.eu 
 Проект реализиран с финансовата подкрепа на Европейски съюз, Европейската комисия, Главна дирекция “Комуникация” 

 

допълнени с дистанционно обучение.- 6 месеца обучение в Токио и Сеул – езикови семинари и изучаване на местната 
бизнес култура. -3 месеца практика в компания в Япония или Корея. През 2007 г. ЕТР - Япония предлага 45 места, а 
ETP -  Корея – 15. www.etp.org. http://www.etp.org/en/articles/how-to-participate/profile-of-candidates-and-sponsor-
companies.cfm  
 

 
Покана за срещи на младите хора и отговорните за младежката политика 

Крайни срокове: 1 септември и 1 ноември 2008 г. ЕК представя покана по Дейност 5.1 на Програма ''Младежта в 
действие'': ''Срещи на младите хора и отговорните за младежката политика''. Дейности:Ще бъдат финансирани срещи 
и конференции на младежките организации на национално и регионално ниво. Темата, определена от Структурния 
диалог за периода от 1 юни 2008 г. до април 2009 г. е ''Бъдещи предизвикателства пред младите хора''.Новите насоки в 
областта на младежта на европейско ниво ще бъдат представени през пролетта на 2009 г., така ще бъде подготвен 
новия цикъл на политиките, който ще влезе в сила през 2010 г.    http://ec.europa.eu/youth/focus/focus165_en.htm 
http://www.youthbg.info/bg/youth_in_action/5/1/  
 
 

 
Интегрирана схема за безвъзмездна финансова помощ за устойчиво развитие чрез защита и опазване 

на водите и биологичното разнообразие в пограничния район между Р България и Р Гърция  
BG2006/018-387-03.01/GRANTS 

Краен срок 15 септември 2008 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (Република 
България), в качеството си на договарящ орган, обявява покана за набиране на проектни предложения в следните 
области:  (1) Природо-съобразно земеделие, туризъм и опазване на биологичното разнообразие  
(2) Опазване на водите в пограничните районни между Р България и Р Гърция.  
Програма ФАР трансгранично сътрудничество между Р България и Р Гърция 2006 се реализира чрез финансовата 
подкрепа на Европейската общност. http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=phare&type=65&id=1 
 

Покана Еко Иновации за пилотни проекти 
Краен срок 11.09.2008 г .Тази програма цели да подкрепи пилотни проекти, свързани с първото приложение или 
маркетингово представяне на екоиновативни техники и технологии, продукти, практики и процеси, които вече са били 
технически демонстрирани с успех, но поради различни причини не са навлезли на пазара. Предложенията се подават 
само по електронен път. Финансови ресурси: около 28 милиона евро. Финансиране: 40 до60%  от общите разходи.  
Идентификация на поканата: CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2008   
http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/library_en.htm 
 
FP7-ICT-2007-C: Бъдещи и нововъзникващи технологии (FET Open scheme) STREPs Part 1  2057 

Покана - бъдещи и нововъзникващи технологи  
Краен срок 23.09.2008 г. Oтворена схема за бъдещи и нововъзникващи технологии – координиращи дейности (CAs) 
Поканата е по Специфична програма "Сътрудничество". Тема: Информационни и комуникационни технологии 
Покана: Отворена схема за бъдещи и нововъзникващи технологии (FET Open scheme) Тази схема на финансиране се 
отнася до възможно най-широк спектър от изследователски теми, тясно свързани с информационните и 
комуникационните технологии (ИКТ), които не са предварително дефинирани в работната програма на 7РП, а 
определени от самите изследователи. Подобни проучвания установяват научните и технологични основи на 
технологиите и иновациите на бъдещето в смисъла на знание, ноу-хау и готовността на жизнена изследователска 
общност. Координиращи дейности по тази схема: Създаване, оформяне и затвърждаване на нови и разпръснати 
изследователски общности, и където е уместно, координиране на свързани с бъдещите и нововъзникващи технологии 
национални или регионални изследователски програми или дейности, или стимулиране на международно 
сътрудничество. http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=12 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:316:0023:0025:EN:PDF 

 
Покана за представяне на предложения по работната програма „Идеи“ за 2009 г. на Седмата рамкова 

програма на ЕО за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни 
дейности (2008/C 187/06) 

Настоящото известие се отнася до обявяването на покани за представяне на предложения по работната програма 
„Идеи“ за 2009 г. на VII-та рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания,технологично развитие 
и демонстрационни дейности (2007-2013 г.).Кандидатите се приканват да представят предложенията си за следните 
покани. Крайният срок за представяне на предложения, както и бюджетът, са посочени в текста на поканите, които са 
публикувани на уебсайта наCORDIS.Програма „Идеи“:   ERC Calls: ERC-2009-StG_20081029. Кандидатстващите са 
разделени в 3 области: PE1 - PE10 (Физически и инженерни науки), Краен срок 29 октомври 2009.  SH1 – SH6 



Бюлетин „Гражданите на Европа”   Година  I  Издание I   Брой 4  27 Август 2008 

   
Европейски Информационен Център  Europe Direct  на Община Пловдив 

ул. “Княз Церeтелев” № 1,гр.Пловдив, България тел.: +359 32 625955 , тел./факс:  +359 32 625956 

19 Електронно издание       e-mail:  ed@plovdiv.bg  web: www.europeplovdiv.eu 
 Проект реализиран с финансовата подкрепа на Европейски съюз, Европейската комисия, Главна дирекция “Комуникация” 

 

(Социални и хуманитарни науки), 19 ноември 2008,LS1 – LS9 (Биологически науки), 10 декември 2008.Бюджет  EUR 
295 762 000 . http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=160 

 
Покана за набиране на експерти за изготвяне на списък от външни експерти за оценка на дейности 
по следните програми: Интелигентна енергия Европа, Еко-иновации и Марко Поло  Reference: 

EACI/2008/001  
Поканата е от Изпълнителна агенция Конкурентноспособност и иновации - Executive Agency for Competitiveness and 
Innovation EACI .http://ec.europa.eu/eaci  Експертите, трябва да са от следните области: A. Интелигентна енергия 
Европа A.I Енергийна ефективност , Енергийно ефективни сгради,  Енергийно ефективни индустрии, Енергийно 
ефективни продукти, Устойчив транспорт енергия  и енергийни услуги. 
A.II Възобновяема енергия: , Възобновяемо електричество, Възобновяемо охлаждане и отопление, Интеграция на 
възобновими източници в сгради, Енергийни генератори от малък мащаб, Биогорива, Биобизнес.A.III Хоризотални 
аспекти: устойчиви общества, Образование и обучение за околната среда, Мониторинг и оценяване, Комуникация за 
интелигентна енергия, Местни дейности и агенции свързани с енергията, Комбиниране на отопляване и енергия, 
Механизми за финансиране и оценка на риска, Разработване на политики относно интелигентната енергия .B. Еко - 
иновации B.I По-чисти производствени процеси и иновативни природосъобразни продукти и услуги, Всички 
индустриални сектори , Строителство, Химически сектор, Хранително-вкусов сектор, Производство, Рециклиране, 
Производство на метали, Еко-дизайн, Интегрирани продуктови политики, Био продукти, еко-етикет, Зелени услуги, 
Механизми за финансиране и оценка на риска, Управление на отпадъците.B.II Подкрепа за предприятия Зелен 
бизнес за малки и средни предприятия, Системи за управление на околната среда , Еко-иновациите в мрежи. 
Програма Марко Поло: Логистика, Сухопътен транспорт, Морски транспорт, Железопътен транспорт, Опит в 
Трансевропейски мрежи -  TEN-T , Консултации в транспорта, Комбинация транспорт – интермодалност, 
Интермодален превоз на стоки и транспорт.Кандидатстването става само по електронен път след регистрация.  
Може да се регистрирате на следния адрес:         http://ec.europa.eu/eaci/ers/index.cfm?fuseaction=wel.RegForm 

 
Покана за кандидатстване за чуждоезикови квалификационни курсове и други дейности за 

квалификация по секторна програма “Коменски”  
за периода от 01.01.2009 до 31.03.2009 г. 

Краен срок за подаване на документите – 30.09.2008г. Центърът за развитие на човешките ресурси обявява Покана 
за кандидатстване за финансиране на участието на кадри, заети в сферата на средното образование, в чуждоезикови, 
общи квалификационни курсове и други дейности за квалификация по секторна програма “Коменски”, които се 
провеждат в друга страна, участваща в Програма “Учене през целия живот”. Дейностите, за които се кандидатства по 
настоящата покана, трябва да започват в периода от 01.01.2009 - 31.03.2009 г. 
Кандидатите следва да принадлежат към една от следните институции: 
Държавни, общински или частни училища и детски градини; МОН и РИО на МОН;Образователни центрове и 
Езикови школи;Други институции, занимаващи се със средно образование, или активно работещи с деца от средно 
общообразователната степен. 
http://www.hrdc.bg/files/public/Comenius/pokani%20za%20kandidatstvane/Comenius%20IST_Call%20sept_%202008.doc  

Национална покана за подаване на предложения за проекти за Мобилност по секторна програма 
„Леонардо да Винчи” Програма „Учене през целия живот” 
Краен срок за подаване на предложенията – 10.09.2008г. По настоящата Покана за представяне на предложения в 
областта на професионалното образование и обучение ще бъде отпусната финансова подкрепа на проекти по дейност 
„Мобилност” за следните целеви групи:1. Практика на лица, намиращи се на пазара на труда .2.Мобилност на 
специалисти в областта на професионалното образование и обучение Проектите, които ще бъдат финансирани по тази 
покана, ще стартират през месец Януари 2009г. Продължителността им ще бъде една година.  
Документите се подават с препоръчана поща на адрес: 

Център за развитие на човешките ресурси  
ул. “Граф Игнатиев” 15, ет. 3  
1000 София  
На плика трябва да има надпис: Секторна програма „Леонардо да Винчи” – Мобилност 

http://www.hrdc.bg/files/public/LdV/pokani%20za%20kandidatstvane/Leonardo_Mobility_2008_Second%20call.doc  
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ДОБРИ ПРАКТИКИ 
В тази секция ще ви  разкажем за инициативи и дейности по проекта, както и за 

добри  практики и популяризиране на други проекти 
                

Представяне на един успешно приключил проект в Пловдив. 

   

http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/news/index_en.html  
 

Ролята на училищата и образователните услуги за деца и младежи в местната политика, 
насочена към съчетаване на работа и семеен живот, в подкрепа на равенството между 

половете в местното развитие, и в частност потенциала за работа на жените („Брийфкейс”) 
http://www.briefcaseproject.eu/  http://www.briefcaseproject-bg.eu/; 

 
Финансиран по “Програма за Равни Възможности”; Продължителност: 15 месеца.  Фин. орган.: Европейската 
комисия . Проектът е на стойност 975 000 лева.  
Проектът е стартирал на 01/12/2006 и приключил 29/02/ 2008. 
Водеща организация: Община Болоня - Италия ; 
Партньори: Община Пловдив, Румъния, Гърция, Германия и Холандия ; 
Съответства на Стратегическите насоки на Общността за сближаване и на инициативата EQUAL за равенство на 
половете и превенция на дискриминацията;  
Съответства на Програмата за управление на Община Пловдив на  приоритет “Развитие на човешкия капитал в 
Общината” и на стратегическа цел:  ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА ПЛОВДИВ 
Основни дейности:  

• извършване на проучвания и събиране на информация за прилаганите политики на местно ниво; 
Постигнати резултати:  

• запознаване с опита на партньорите по проекта за използване на услугите за деца и влиянието им върху 
подобряването на съчетаването на личен, семеен и професионален живот;  

• систематизирана информация за услугите за деца, които се предоставят на територията на Община 
Пловдив;  

• анализ на нуждите на младите родители в град Пловдив по отношение на тяхното ползване на услуги за 
деца и стратегиите им за балансиране на професионален и семеен живот;  

 
Европейски Информационен Център Europe Direct на Община Пловдив и сдружение 

„Традиционна култура и устойчиво развитие” проведоха съвместно среща - обучение в 
България по проект “Младежта на село за устойчиво местно развитие”  

В рамките на проекта като част от дейностите беше проведено съвместна среща обучение на 01 и 04 Август 
2008г.  На срещата представихме Европейски Информационен Център  Europe Direct  на Община Пловдив пред 
участниците в проекта . 
На срещите присъстваха представители на местния бизнес, на  младежки неправителствени организации от 
Албания, България Гърция, Италия, Косово, Македония, Черна гора участници в проекта  „Младежта на село за 
устойчиво местно развитие”. 
Всяка от срещите имаше своята уникална атмосфера. Продължителността на срещите беше  3 часа. 

1. На срещите представихме проекта и информационния център,неговите цели,задачи и услуги и мрежата 
Europe Direct, както  и страницата на  европейската комисия за органично земеделие 
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_bg . 

Партньорите представиха: 
       2. Устойчиви и неустойчиви селскостопански практики.  
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       3. Органично селско стопанство и биодинамично селско стопанство – разликата между тях. 
       4.Ролята на биоразнообразието в селското стопанство. 
       5. Програми, стимулиращи участието на младите хора при стартирането на бизнес в селските райони.  
  

Домакин на срещата - Европейски Информационен Център  Europe Direct  на Община Пловдив 

 

 

 

 

 

Във връзка с организирането и протичането на мероприятието от името на екипа на проекта благодарим 
на г-жа Виолета Николова – Ръководител нa сдружение „Традиционна  култура и устойчиво развитие” и 
на всички присъстващи на срещата за топлото посрещане. 

Европейски Информационен Център Europe Direct на Община Пловдив и Евроклуб при  
СОУ "Пейо Яворов", проведоха съвместно среща за литературно четене на есета, написани 

на английски и френски език, като темата бе "Бъдещето на Европа" в чест на                         
50 годишнината на Европейският парламент. 

 
В рамките на проекта беше проведена съвместна среща  за литературно четене на 12  Юни 2008 г. На нея 
представихме Европейски Информационен Център  Europe Direct  на Община Пловдив пред учениците от 
Евроклуба при  СОУ "Пейо Яворов". 
На срещата присъстваха представители на евроклуба,учители,ръководителите на клуба и директора на 
училището. Срещата имаше своята уникална атмосфера. Продължителността на срещата беше  3 часа. 

1. На срещата представихме проекта и информационния център,неговите цели, задачи и мрежата Europe 
Direct, презентации на тема „Лисабонския договор”, „2008 – година на междукултурния диалог”. 

2. Представяне на програмите „Коменски” ,”Еразъм” , „Грундвиг” и ”Леонардо” , както и  на Болонския 
процес, който е свързан с реформите във висшето образование.  

Партньорите представиха: 
Литературно четене на есета, написани на английски и френски език, на тема "Бъдещето на Европа" в чест 
на 50 годишнината на Европейският парламент. 

 
Домакин на срещата - Европейски Информационен Център  Europe Direct  на Община Пловдив 

 
 

 

 

 

 

Във връзка с организирането и протичането на мероприятието от името на екипа на проекта благодарим 
на Ръководители на клуба г-жа Евелина Кочева и Татяна Ванчева  , които ни оказаха ценна и акуратна  
помощ.  
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МРЕЖИ  И СЛУЖБИ 
В тази секция ще представим Европейски мрежи , които могат да ви помогнат в  

намирането на различна информация по много от вашите въпроси или 
проблеми. 

Ако се нуждаете от информация относно законодателството на ЕС или относно процедурите за 
установяване, работа, пътуване и създаване на бизнес отношения на територията на ЕС, моля посетете 
следните интернет страници на уебсайт Europa: 

 Europe Direct - Обща информация на всички официални езици по въпроси, свързани с Европейския съюз 
http://ec.europa.eu/europedirect/visit_us/index_bg.htm  

 Enterprise Europe Network in Bulgaria -  Евро Инфо центрове http://www.enterprise-europe-
network.ec.europa.eu/countries/bulgaria_en.htm  

 Местна служба по многоезичие на ГД "Писмени преводи"  
http://ec.europa.eu/dgs/translation/external_relations/field_offices/sofia_en.htm  

 Информационен център на Европейския парламент  http://www.europarl.europa.eu/sofia/2517/sof7090eu7658.htm  

 SOLVIT - Проблеми, които са резултат от неправилното приложение на общностното право 
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_bg.htm  

 Citizens Signpost Service - Службата за ориентиране на гражданите! 
http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_bg.htm  

 Your Europe - "Вашата Европа" Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги 
http://ec.europa.eu/bulgaria/sources/citizens_services/your_europe/index_bg.htm  

 Европейски омбудсман - при оплаквания, касаещи европейските институции 
http://ombudsman.europa.eu/home/bg/default.htm  

 Eures (как да намерим работа в ЕС)  http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=bg  

 Ploteus (Портал за възможностите за обучение в ЕС)  http://ec.europa.eu/ploteus/portal/home.jsp  

 Европейски портал за младежта - (работа, обучение, лятна заетост, доброволческа дейност) 
http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=bg  

 SIMAP  - (обществени поръчки)  http://simap.eu.int/index_bg.html  

 Евродеск  мрежата в България  http://www.eurodesk.bg/page.php?8  
 

 EURAXESS - Мрежа за подпомагане мобилността на Европейските учени   
http://www.eracareers-bg.net/index.php  
http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm?l1=25&CFID=16059883&CFTOKEN=8b5f9af62013b8d8-
5934640C-B883-E0BA-E256DD6708D09CB3  

Ако се нуждаете от правен съвет по личен въпрос, моля обърнете се към: 
 Служба за съвети на гражданите - (безплатни правни съвети за граждани относно правата им в ЕС) 

http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_bg.htm  

 Eurojust - (безплатни правни съвети за граждани относно правата им в ЕС)  http://eurojust.europa.eu/useful.htm  

 European Judicial Network – Европейска правна мрежа  http://www.ejn-crimjust.europa.eu/about-ejn.aspx  

 Европейска потребителска мрежа - (при конфликти между потребители и предприятия) e-mail: ecc.bulgaria@kzp.bg 
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/webcenters_en.htm  

 FIN-NET (при конфликти с банки и други финансови институции)   http://ec.europa.eu/internal_market/fin-
net/docs_en.htm  



Бюлетин „Гражданите на Европа”   Година  I  Издание I   Брой 4  27 Август 2008 

   
Европейски Информационен Център  Europe Direct  на Община Пловдив 

ул. “Княз Церeтелев” № 1,гр.Пловдив, България тел.: +359 32 625955 , тел./факс:  +359 32 625956 

23 Електронно издание       e-mail:  ed@plovdiv.bg  web: www.europeplovdiv.eu 
 Проект реализиран с финансовата подкрепа на Европейски съюз, Европейската комисия, Главна дирекция “Комуникация” 

 

В този брой на бюлетина ви представяме по-подробно: 
ENTERPRISE  EUROPE  NETWORK- ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ  

На 7 февруари,2008 г. в Брюксел заместник-председателят на Европейската комисия Гюнтер Ферхойген обявява 
официалното начало на „Enterprise Europe Network“ – нова мрежа на европейско равнище за подпомагане на 
бизнеса.  
Европейската  мрежа за предприемачи е най-
голямата информационно-консултантска мрежа в 
Европа и е инициатива на Европейската Комисия 
и на Генерална Дирекция  Предприятия и 
Промишленост-
http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm . В състава 
на Европейската мрежа за предприемачи влизат 
около 500 организации, включващи търговски 
палати, агенции за регионално развитие и 
университетски технологични центрове, 
приблизително 4 000 опитни професионалисти, 
дейности в почти 40 европейски държави. 
 Мрежата е ключов инструмент на Рамковата 
Програма за Конкурентоспособност и Иновации 
(CIP), която е съсредоточена върху подпомагане на 
МСП в техния растеж и иновативни дейности. 
 Изпълнителната Агенция за 
Конкурентоспособност и Иновации 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/index_en.htm   
(EACI) отговаря за ежедневното управление на мрежата , това включва обучение , комуникация, 
информация,договорно управление, качествен контрол и отчитане. 
Европейска мрежа за предприемачи(Enterprise Europe Network)  България включва 13 партньора с 
координатор Фондация „Приложни изследвания и комуникации”- София  и обединява дейността на: 
досегашния Европейски иновационен център - България (www.irc.bg), функциониращ от 1997 г, и 8 Евро 
Инфо Центъра (http://www.eic.bcci.bg/bg), създадени през 1999 г. 
Основната цел на Европейската мрежа за предприемачи е да 
подпомага малките и средните предприятия в развитието на техния 
иновативен потенциал и да повиши информираността им за политиките 
на Европейската комисия, насочени към бизнеса. Услугите ,които 
предлага мрежата са насочени към: 

 малки и средни предприятия (МСП); научноизследователски организации;браншови камари и 
асоциации;бизнес и изследователски ориентирани клъстери; отделни изследователи и изобретатели; 
неправителствени организации и други посреднически организации, специализирани в предоставянето на 
помощ на МСП; правителствени организации.  

По-конкретно, Европейската мрежа за предприемачи предлага следните интегрирани бизнес, информационни и 
консултантски услуги, които са общодостъпни, безплатни за стандартно ниво и платени за специализирано 
ниво: 

  Провеждане на технологични анализи (одити) – определяне на технологичните възможности и потребности 
на фирмите, стратегическо планиране на бъдещото технологично развитие, технологичен маркетинг, 
определяне на възможности за финансиране на бъдещи технологични проекти; 

 Съдействие на български фирми при търсене на европейски партньори за осъществяване на съвместни 
бизнес проекти – съвместни фирми, подизпълнителска дейност, стратегическо партньорство на външни 
пазари; 

 Технологично проучване - дейност улесняваща иновационните процеси на фирмите, увеличавайки 
техния потенциал за успешни и иновативни бизнес действия и подкрепяща процеса на взимане на 
решения. То води до намаляване на разходите по разработка и внедряване на нови технологии и 
понижава значително риска при вземане на решения за внедряване на нови технологии.  

 Организиране на фирмени мисии в България и чужбина - организират се съвместно от ЕИЦ и другите 
иновационни центрове на мрежата с цел осъществяване на контакт между потенциални партньори за 
трансфер на технологии.  

 Провеждане на дни за бизнес партньорство и трансфер на технологии в рамките на най-престижните 
европейски панаири;  

осигурява пълно териториално покритие на страната 
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 Организиране на Форуми за рисков капитал и финансови инструменти - акцентът на тези прояви се 
поставя върху предоставянето на информация за съществуващи схеми и програми за финансиране в 
България и функционирането на фондове за рисков капитал. 

 Организиране на секторни и тематични срещи за фирми и научноизследователски организации от 
определен промишлен отрасъл; 

 Автоматизирано абонаментно електронно разпространение на информация за предлагани и търсени 
технологии:  

 Регулярно получаване на информация за оферти и заявки за съвременни технологии и ноу-хау от Европа 
по заявена от абоната тема на интерес на посочен e-mail адрес; 

 Абонатите на услугата получават също и покани за предстоящи панаири, конференции и бизнес срещи, 
организирани в мрежата EEN. 

 Мрежата не може да предоставя директно финансови средства на фирмите. Тя може, обаче, да 
предоставя информация за съществуващите по отделните програми на ЕС възможности за финансиране. 

 Популяризиране на инициативите , политиките и програмите на ЕС и на процедурите за кандидатстване 
за финансова подкрепа; 

 Консултиране на МСП  в подготовката на предложения за кандидатстване по Структурните фондове на 
ЕС, Седмата рамкова програма на ЕС, Националния иновационен фонд и други.      

Мрежата може да бъде открита в Пловдив на адрес:  Enterprise Europe Network – Пловдив: 
 Пловдив, ул.Самара 7, тел: 032 908999, e-mail:  eic@pcci.bg  http://pcci.bg/Offers_EIC/index.html  
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/countries/bulgaria_en.htm  

 
ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ 

В тази секция ще ви информираме за актуални обучения и  предложения за 
семинари  

КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕС ЗА 2007-2009 г. 
Комуникационната стратегия на Република България за ЕС. Тя се изпълнява от Институтът за следдипломна 
квалификация, отделение при Университета за национално и световно стопанство, съвместно с Булброкерс ЕООД и 
Националната школа по мениджмънт. Събития в Южен Централен район: 

1. Двудневни семинари на тема “Разработване и управление на европейски проекти” 
 Дата и място на провеждане:  
11-12.09.2008 – Казанлък, 23-24.10.2008 – Хасково, начало 8.30, край 17.00 часа всеки ден 
Тема: Обучение на тема „Разработване и управление на европейски проекти” 
Участници: местна власт, бизнес, журналисти, неправителствени организации, учащи и други заинтересовани страни. 
Основна цел: да запознае участниците с практическите проблеми при разработването на проекти по Оперативните 
програми за усвояване на средствата от структурните и кохезионния фонд на Европейския съюз 

2.     Двудневни семинари на тема “Европейска схема за управление на околната среда – EMAS” 
Дата и място на провеждане:  
11-12.09.2008 - Стара Загора, 06- 07.11.2008 – Хасково, начало 8.30, край 17.00 часа всеки ден 
Тема: Обучение на тема „Европейската схема за управление на околната среда – EMAS” 
Участници: местна власт, бизнес, журналисти, неправителствени организации, учащи и други заинтересовани страни. 
Основна цел: да запознае участниците с изискванията на регламент 761/2001 от договора за Европейската общност, 
имащ  за  цел насърчаване изцяло устойчивия  растеж, ролята и отговорностите на обществото за подкрепа на 
икономиката и  защита на околната среда в Европейския съюз. 
За повече информация:   http://www.ips.bg/SEMINARI_SAIT.doc  
ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС Румяна Накова, тел. (3592)8621069,  
факс (3592)8627447;  E-mail:  ips@ips.bg,  R.Nakova@ips.bg 
Библиотека на Европейски Информационен Център  Europe Direct  на Община Пловдив  
В тази секция може да намерите изданията и брошурите налични 
в библиотеката на центъра, които може да ползвате на място при нас. 
Каталожен Номер: 
№                 Заглавие 
1125 Environment fact sheet: pesticides 
1126 Десет години Европейска стратегия по заетостта 
1127 EUROSTAT Compact guide  : Easy access to European statistics 
1128 EFSA Scientific colloquium summary report :European food consumption database: 
current and medium to long-term strategies 
1129 Прогрес : Програмата на ЕС за трудова заетост и социална солидарност за периода 2007-2013 
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1130 Culture programme 
1131 Europe for citizens 2007-2013 
1132 The Magazine No 29 : Bringing innovation to the innovation process. EIT is born 
1133 Teaching Manual Mathias and Amadou  
1134 Leaflet 
1135 Communicating Equality 
1136 Wonders 
1137  Strenghtening research 
1138 Лидер плюс 
1139 Европейски колеж – Брюж 
1140 Climate Action 
1141 Environment Compliance Programme for SMEs 
1142 Eurochambers 
1143 European Strategies of adaptation to climate change 
1144  European Economy News 
1145 Insight – ESDC 
1146 40 Европейски митнически съюз 
1147  ЕU Action on Climat Change 
1148 Единен пазар на стоки 
1149 The European Union`s Biodeversity Action Plan 
1150 Quality of bathing water 
1151 European Qualifications framework for lifelong learning 
1152 Европейска харта за малките предприятия 
1153 European Qualifications framework for lifelong learning – подробно 
1154 Ethics Matters 
1155 Cordis 2007-2013 
1156 European Research Careers 
1157 An Ocean Opportunity 
1158 Challenging Europe`s research 
1159 The European Ombudsman Report 2007 
1160 Europe and Agriculture 
1161 Ръководство за бенефицинти по ОП „Административен капацитет” 
1162 The Convention on Biological Diversity 
1163 The strategic partnership between the EU, Latin America and the Caribean 
1164 International cooperation and biodiversity 

Периодични издания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повече единство и повече разнообразие 
http://ec.europa.eu/bulgaria/documents/abc/more-unity-ok40-final-1_bg.pdf  
Заедно!, 2007 г. 
http://ec.europa.eu/bulgaria/documents/abc/together_bg.pdf 
Да опознаем Европа! 
http://ec.europa.eu/bulgaria/documents/abc/letsexploreeurope_bg.pdf  
"Иновациите:  европейски, национални и регионални политики", 2008 
http://www.arcfund.net/fileSrc.php?id=2546   
Свободно движение на хора в разширения Европейски съюз: въпроси и отговори 
http://ec.europa.eu/bulgaria/documents/citizens/online_publications/free-movement.pdf 
Езици за Европа    http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/lingua/br2007_bg.pdf  

     


