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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 за Околна Среда 
Политика на ЕС за Безопасност на Храните 
 
ПОЛИТИКА НА ЕС ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 
Основните послания на политиката на ЕС за околна 
среда са фокусирани в програма „Околна среда 2010: 
наше бъдеще, наш избор” на Европейската комисия. 
Програмата дефинира стратегиите за действие в 
четири приоритетни области: промените в климата; 
биоразнообразието; околната среда и здравето; 
устойчивото управление на ресурсите и 
замърсяването. За всяка област е определена и 
конкретна цел.  
ЦЕЛИ: 

 Промените в климата: постигане на целите на 
Протокола от Киото – до 2012 г. емисиите на вредни 
газове да се редуцират до 8% под нивото от 1990г.; 

 Запазване на природата и биоразнообразието; 
 Околна среда и здраве: намаляване на болестите,  
причинени от замърсена околна среда, здравна оценка 
 на факторите на околната среда , безопасно прилагане 
на системи и съоръжения за третиране на различните 
видове отпадъци и тяхното оползотворяване.  

  Управление на природните ресурси и отпадъците: повишаване ефективността на използването на 
природните ресурси; редуциране на количеството на депонираните отпадъци с 20% до 2010г. и 50% до 2050г. 

ИНСТРУМЕНТИ: 
Програма LIFE+ (2007 – 2013г.) – нов финансов инструмент на ЕС в подкрепа на околната среда: Подпомага 
приоритетно мерки по разработване и прилагане на политиката за околна среда на Общността , както и 
интегрирането й в други политики. http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm 
  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ: 
 http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm 
ИНСТИТУЦИИ: 

 Генерална Дирекция „Околна среда” на Европейската комисия: 
http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm 
 На национално ниво ,държавната политика в областта на опазването на околната среда ,опазването и 
използването на водите и земните недра се провежда от Министерството на околната среда и водите: 
http://www.moew.government.bg/ 

БЪЛГАРИЯ И ПОЛИТИКАТА НА ЕС ЗА ОКОЛНА СРЕДА: 
 Оперативна програма „Околна среда” е един от инструментите за реализация на националната политика за 
околна среда . Тя е разработена в съответствие с целите и приоритетите на екологичната политика на ЕС. 

 Финансовите инструменти за изпълнение на ОП ”Околна среда” са  Кохезионния фонд и Европейския фонд 
за регионално развитие (ЕФРР) на ЕС и средства от държавния бюджет. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 
Европейска агенция за околна среда:                                                    http://www.eea.europa.eu/ 
Изпълнителна агенция по околна среда:                                               http://nfp-bg.eionet.eu.int/ncesd/bul/index.html 
Мрежа на ЕС за прилагане и изпълнение на законодателството по околна среда (IMPEL): 
http://ec.europa.eu/environment/impel/index.htm   Програма на ООН за околна среда:   http://www.unep.org/ 
Център за съвместни изследвания – Институт по околна среда и устойчивост:           http://ies.jrc.ec.europa.eu/ 
Световна здравна организация:                                                                                          http://www.who.int/en/ 
Икономическа комисия за Европа на ООН: http://www.unece.org/   Структурни фондове: http://www.eufunds.bg/ 
Представителство на ЕК в България: http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  Дирекция ”ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО” – НАДЕЖДНИЯТ ПАРТНЬОР 
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ПОЛИТИКА НА ЕС ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 
ЦЕЛИ: 
Европейският съюз също е възприел интегриран подход по отношение на безопасността на  
храните. Като нова страна-членка на ЕС България  също трябва да възприеме подхода за 
осигуряване на безопасност на храните „от фермата до масата”. С този подход ЕС цели: 

 Да гарантира високо ниво на безопасност на храните ,както и добри и 
здравословни  условия за отглеждане на животни и растения; 

 Да приложи цялостна и взаимосвързана серия от мерки за постигане на адекватно 
наблюдение на безопасността на храните; 

 Да осигури допълнителни гаранции за ефективното функциониране на вътрешния пазар на ЕС; 
ИНСТИТУЦИИ В ЕС 

На европейско ниво основната институция ,която следи за безопасността на храните , е Главна Дирекция 
„Здраве и защита на потребителите” на Европейската комисия. 
http://ec.europa.eu/food/index_en.htm 

Специално за целите на оценка на риска по отношение на безопасността на храните ЕС е създал 
Европейски орган за безопасност на храните 
http://www.efsa.europa.eu/en.html. 
 Една от основните задачи на Агенцията е да предоставя независима оценка на риска, както и да 
информира за съществуващи и възникващи рискове по отношение на безопасността на храните. 
БЪЛГАРИЯ И ПОЛИТИКАТА НА ЕС ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 
Основните задачи на България като пълноправен член на ЕС са свързани с: 

 Възможностите да прилага мерките за контрол ,възприети от ЕС, за търговията в рамките на Съюза и за 
вносни стоки от трети страни; 

 Осигуряване на съответствие с високите изисквания на ЕС за здравеопазване във връзка с BSE (болестта 
„луда крава”); 

 Привеждане на хранително-преработвателните предприятия в съответствие със стандартите на ЕС. 
ИНСТИТУЦИИ В БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването е основната институция, отговорна за провеждане на политиката по 
отношение безопасността на храните  
http://www.mh.government.bg/ 

Компетенции са предоставени и на Министерство на земеделието и продоволствието, особено в областта 
на ветеринарния и фитосанитарния контрол 
http://www.mzgar.government.bg 
ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА  
 Значителна част от финансовата подкрепа, предоставена от ЕС на България по програмите на ФАР и 
САПАРД в областта на безопасността на храните , е свързана с разработването и внедряването на системите за 
управление и контрол на безопасността на храните. 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ   
http://www.evropa.bg 
http://ec.europa.eu/food/index_en.htm 
http://www.eic.bcci.bg/bg/index1.htm 

 
 
 
 
26 Септември – Ден на Езиците   
Езиците и тяхното използване са залегнали в основите на Европейския 
съюз. Езиците, които говорим, определят кои сме. Европейският съюз 
уважава културното и езиково многообразие на своите граждани. 
http://europa.eu/languages/bg/home  
В края на пожъналата огромен успех Европейска година на езиците 2001, организирана съвместно от Съвета на 
Европа и Европейската комисия, бе решено на 26 септември всяка година да се отбелязва Европейски ден на 
езиците в чест на богатото наследство от култури и традиции, въплътени във всички европейски езици, а не 
само в 23-те официални езика на ЕС.  http://europa.eu/abc/european_countries/languages/bulgarian/index_bg.htm?_bg  
Европейският съюз активно насърчава гражданите си да учат други европейски езици, едновременно за целите 
на професионални и частни пътувания в рамките на единния пазар и като стимул за междукултурни контакти и 
взаимно разбиране. Съюзът насърчава и използването на регионалните и малцинствени езици, които не са 

Партньори по проекта:  Европейския колеж по икономика и управление и Център “Образование за демокрация”. 
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официални езици на ЕС, но на които говорят близо 50 млн. души в държавите-членки и поради това също 
представляват част от нашето културно наследство. 
2009 година на Многоезичието: преимущество за Европа и обща отговорност 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0566:FIN:BG:PDF В публикуваното 
съобщение на ЕК до ЕП, Съвета, ЕИСК, и КР се казва че;” Това нараснало езиково многообразие е източник на 
ползи и богатство. Без подходящи политики обаче то крие предизвикателства.”  и има за цел да постигне 
качествен скок чрез представянето на една цялостна политика, която се ползва с широка подкрепа, надхвърля 
сферата на образованието и се стреми да разглежда езиците в по-широкия контекст на програмата на ЕС за 
социално сближаване и просперитет — двете основни цели на Лисабонската стратегия. Съответно се поставят 
цели за да може това многообразие да бъде използвано и резултата от него да бъде - общуване на майчиния 
език и на още два други езика. Многоезичните хора са изключителна ценност, тъй като спояват различните 
култури. Допълнителни усилия са необходими, за да могат всички граждани да постигнат тази цел. За това са 
необходими са съгласувани усилия, за да се гарантира със съществуващите ресурси интегриране на 
многоезичието в редица политики на ЕС, сред които са ученето през целия живот, трудовата заетост, социалното 
приобщаване, конкурентоспособността, културата, младежта и гражданското общество, научните изследвания и 
медиите. 
 
Европейски Информационен Център  Europe Direct  на Община Пловдив ще представи по-подробна 
информация, свързана с темата Пътуване в Европа. При попълването на анкетните карти при нашите 
срещи с граждани следващата тема към настоящия момент,  които интересуват най-много анкетираните 
са: 

Пътуване в Европа 
 
С приемането ни в Европейския съюз от 01.01.2007 г. българските граждани придобиват нови правила и задължения, 
свързани с пътуването в Европа. Те могат да пътуват с лична карта само в страните от Европейския съюз. Паспорти са 
необходими не само при влизане, но и при транзитно преминаване през държави, които не са членки на ЕС (например 
при пътуване с автобус през Сърбия).  
ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНА КАРТА 
След приемането на България в Европейския съюз, при временен престой в страните-членки на ЕС, имаме право на 
неотложна медицинска по мощ. Обемът и видът на медицинската помощ, която следва да ни бъде предоставена, се 
преценяват от лекуващия лекар на място. В страните от ЕС се лекуваме според законите на съответната държава – т.е. 
ако местното законодателство предвижда доплащане за дадена услуга, ние също трябва да доплатим за оказаната 
медицинска помощ. За да получим неотложна медицинска помощ в страна-членка на ЕС за сметка на НЗОК, е 
необходимо да представим документ, удостоверяващ здравноосигурителните ни права в България. Този документ е 
Европейката здравноосигурителна карта /ЕЗОК/ – за страните-членки на ЕС, и Европейската зона за свободна 
търговия /ЕФТА/ – Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Заявления за издаване на ЕЗОК се подават в 
офисите на фирмата, която ги отпечатва. Координатите на офисите са публикувани на електронната страница на 
НЗОК – www.nhif.bg, в рубрика “Международно сътрудничество” – линк “Европейска интеграция”.  Европейската 
здравноосигурителна карта не е задължителна за пътуване в ЕС. Тя е препоръчителен документ, който улеснява 
оказването на спешна и неотложна помощ в рамките на Европейския съюз за сметка на НЗОК. 
ВНИМАНИЕ! Ако страната напуска малолетно или непълнолетно лице, което не е придружено от някой от 
родителите си, трябва да разполага освен с паспорт или лична карта, и с нотариално заверена декларация от 
отсъстващия родител. Ако родителят към момента на подготовка на детето за пътуване е извън страната, декларацията 
следва да бъде заверена от дипломатическо или консулско  представителство на България. 
Български граждани, които пътуват с автомобил, трябва да притежават задължително следните документи: 
документи за регистрацията и собствеността на превозното средство; документи за правоуправление; когато 
собственикът на МПС не присъства, водачът следва да притежава нотариално заверено пълномощно за напускане на 
страната със съответното МПС. Когато МПС-то е собственост на юридическо лице, са необходими заповед за 
командировка, трудов договор или пълномощно за напускане на страната;  задължителна международна автомобилна 
застраховка “Гражданска отговорност”. 
От 1 юли 2008 г. в Словения се въвежда винетна система за движение. Използването на винетки е задължително за 
всички превозни средства с максимум допустимо тегло до 3.5 тона по автомагистралите и първокласните пътища на 
Република Словения. Шестмесечната винетка за леки и товарни автомобили до 3.5 тона струва 35 евро, а годишната 
55 евро. Шестмесечната винетка за мотоциклети струва 17.50 евро, а годишната – 27.50 евро. 
В случай, че загубите или Ви бъдат откраднати българските документи за самоличност в чужбина, следва да 
заявите това обстоятелство пред полицейските органи в съответната страна. В дипломатическите и консулски 
представителства на Република България следва да получите временен паспорт за завръщане в страната. Българските 
граждани притежават правото на пребиваване на територията на друга страна-членка на ЕС за срок до три месеца без 
никакви условия или формалности, освен изискването да притежават валидна карта за самоличност или паспорт. Това 
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важи и за членове на семейство на български граждани, притежаващи валиден паспорт, които не са граждани на 
страна-членка и които придружават или се присъединяват към българския гражданин.  
Ако пътувате със самолет, следва да знаете, че 
във връзка с мерките за сигурност на полетите, на 
борда на самолета не може да качвате като ръчен 
багаж: оръжия и боеприпаси; остри предмети. 
Според новите изисквания за сигурност по 
аерогарите на борда на самолет можете да качвате 
само течности в самостоятелни опаковки не повече 
от 100 мл всяка, поставени в самозапечатващ се, 
прозрачен плик за многократна употреба, чийто 
обем не може да надвишава 1 литър 
(приблизително 20 см х 20 см). Прозрачният плик 
трябва да бъде предоставен за проверка на 
летищната охрана. Новите ограничения се 
прилагат за всички полети от европейски летища, 
независимо от крайната дестинация. 
 
 
 
 
 

Въпроси и отговори 
 
1. Като гражданин на ЕС необходим ли ми е задграничен паспорт или лична карта, за да пътувам между 
страните-членки на ЕС? 
В рамките на Шенгенското пространство не се осъществява граничен контрол. Това важи, когато пътувате между 
някоя от следните държави – Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Испания, Италия, Латвия, Литва, 
Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Чехия или 
Швеция. Граничен контрол се осъществява, когато пътувате от или за Ирландия и Великобритания и която и да е от 
трите страни, присъединили се към ЕС, но все още не са част от Шенгенското пространство: България, Кипър и 
Румъния. На тези гранични преходи ще Ви бъдат изискани за проверка валиден паспорт или лична карта. 
2. Къде мога да използвам евро? 
Еврото е валутата на 15 от страните-членки на ЕС – Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, 
Кипър, Люксембург, Малта, Португалия, Словения, Финландия, Франция и Холандия. Банкноти и монети, издадени в 
една страна членка, могат да бъдат използвани в цялата еврозона. 
3. Валидна ли е шофьорската ми книжка, издадена в България, в други страни от ЕС? 
Да, шофьорска книжка, издадена в страна-членка на ЕС, е валидна на територията на целия ЕС. Шофьорските книжки 
са валидни и в страни, които не са членки на EС, но са подписали Виенската конвенция. Носете книжката с Вас, както 
и документа за регистрация на автомобила, който се изисква в някои страни. 
4. Какви са условията за застраховката на моторното превозно средство? 
Където и да пътувате в рамките на ЕС, Вашата автомобилна застрахователна полица автоматично осигурява 
застраховката “Гражданска отговорност”, задължителна по закон. Ако притежавате пълна застраховка, проверете дали 
покритието обхваща и шофирането в други страни. 
6. Необходимо ли е гражданите на ЕС да носят пътническа застраховка /европейска здравно-осигурителна 
карта/? 
Като гражданин на ЕС Вие имате право на безплатно здравно лечение при същите условия, както и хората, живеещи в 
държавата, която посещавате. В някои страни лечението е безплатно, в други плащате само част от разноските, а в 
трети трябва да платите пълните разноски, след което да подадете иск за възстановяване на разходите. За по-лесен 
достъп до здравеопазването и възстановяване на разходите, трябва да имате Карта за европейска здравна застраховка. 
7. Може ли да взема кучето си с мен на почивка в чужбина? 
В границите на ЕС можете да пътувате със своето куче или котка, които притежават паспорт, съдържащ подробности 
относно направени ваксини против бяс. Във Великобритания, Ирландия, Малта, Финландия и Швеция има 
допълнителни изисквания по отношение на домашните животни. 
8. Мога ли да използвам мобилния си телефон във всички страни-членки на ЕС? 
Да, можете да използвате своя мобилен телефон навсякъде в ЕС, но преди това се уверете, че има включен 
международен роуминг. Има вероятност цените да са високи, затова проверете в сайта на ЕС, на който има 
подробности за цените на роуминга при мобилните телефони, за да изберете най-подходящия за Вас. 
10. Мога ли да внеса колкото искам тютюн и алкохол на връщане от своята почивка? 
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Да, това, което носите със себе си при пътуване в страните на ЕС, не подлежи на ограничения, ако е предназначено за 
лична употреба, а не за препродажба. Всяка страна може да определя допустимите количества за лична употреба, 
които обаче не могат да бъдат по-ниски от тези установени на ниво ЕС. За ограничен период от време някои страни 
(Дания, Германия, Унгария, Швеция и Обединеното кралство) поддържат ограничения за цигарите, донесени от 
България и Румъния. Тези ограничения трябва да отпаднат до края на 2009г. 

Брошурата „Пътуване в Европа” 2008:  http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/72/bg.pdf 
Повече информация може откриете на интернет сайта на Портала на Европейския съюз Пътуване в  Европа на 
български език:  http://europa.eu/abc/travel/index_bg.htm 
 

ПРОГРАМИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ФИНАСИРАНЕ 
В тази секция ще представим актуални програми и предложения за 

финансиране от ЕС  
 

Кандидатстване за отпускане на безвъзмездна помощ за извършване на обследвания за енергийна ефективност 
с цел подобряване на конкурентноспособността на българските предприятия 

Краен срок: до изчерпване на средствата. Бенефициенти по схемата са малки и редни предприятия, които отговарят 
на изискванията по Закона за малките и средни предприятия и подлежат на задължително обследване за енергийна 
ефективност, съгласно чл.17, ал.1 от Закона за енергийната ефективност във връзка с чл.5, т.1 от Наредба № РД -16-
294 от 01 април 2008г. (ДВ, бр. 38 от 11.04.2008 г.) за обследване за енергийна ефективност.  Размерът на 
предоставяните средства е  50 % от стойността посочена в договора с ДДС, но не повече от 25 000 лв. със ДДС. 
Остатъкът от стойността на договора трябва да бъде финансиран от собствени средства на кандидата или от други 
източници, различни от републиканския бюджет. Средствата ще се предоставят до изчерпване на предоставената от 
централния бюджет сума. http://www.seea.government.bg/index.php?mid_val=165 
 
Покана по Програма Медия 2007: Подкрепа за създаване на мрежа от киносалони, прожектиращи европейски 

филми 
Краен срок: 31 октомври 2008 г. ЕК представя покана за проектопредложения по Програма Медия 2007: Подкрепа за 
създаване на мрежа от киносалони, прожектиращи европейски филми. Цел: Да се насърчи прожектирането на 
ненационални европейски филми на европейския пазар, по-специално чрез подпомагане на координацията на мрежа 
от киносалони. Допустими кандидати: По поканата могат да кандидатстват киносалони, обединени в мрежа. 
Дейности:-  действия, насочени към популяризиране и прожектиране на европейски филми,- образователни дейности, 
насочени към повишаване на осведомеността сред младата публика в киносалоните,- дейности, насърчаващи и 
съпътстващи на въвеждането на дигитално кино сред операторите,- дейности по създаване на мрежи: информация, 
анимация и комуникация. Максималният бюджет за настоящата покана е 8 500 000 евро за първата година. ЕК 
финансира до 50% от разходите по проект. 
http://ec.europa.eu/information_society/media/exhibit/index_en.htm 

 
Покана по Програма Медия 2007: Игрално, документално и анимационно кино 

Краен срок: 17 ноември 2008 г. и 17 април 2009 г. Цел: Да се подпомогне чрез оказване на финансова подкрепа 
разработването на продукции, предназначени за европейския и международния пазар, представяни от независими 
продуцентски компании в следните категории: драма, документално и анимационно кино. Допустими дейности: 
Допустими са дейностите по развитието на следните аудио-визуални творби (единични проекти или серии):- проекти 
в областта на драмата, предназначени за търговска експлоатация, с продължителност не по-малко от 50 минути,- 
документални филми, предназначени за търговска експлоатация, с продължителност не по-малко от 25 минути 
(продължителност на епизод, когато става въпрос за серии),- проекти за анимационни филми, предназначени за 
търговска експлоатация, с продължителност не по-малко от 24 минути. Максималната финансова помощ, която може 
да се предостави за единичен проект, е между 10 000 евро и 60 000 евро , освен за пълнометражни анимационни 
филми за прожекция в киносалони, за които максималната сума е 80 000 евро. 
http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/develop/slate1st/index_en.htm 

 
Покана по Програма Медия 2007: Подкрепа за развитието на онлайн и офлайн интерактивни творби 

Краен срок: 17 ноември 2008 г. и 17 април 2009 г. Цел: Да подпомага чрез оказване на финансова подкрепа 
разработването на продукции, предназначени за европейския и международния пазар, представяни от независими 
продуцентски компании в следните категории: драма, документално и анимационно кино. Допустими дейности::- 
интерактивни творби за компютър, интернет, мобилен телефон, игрални конзоли, включително ръчни, със значително 
ниво на интерактивност, сценарий и иновация,- нови концепции за формат, предназначени за цифрова телевизия, 
интернет или мобилни телефонни слушалки със значителна интерактивност и разказвателен елемент. Максималната 



Бюлетин „Гражданите на Европа”  Година  I  Издание I  Брой 5  26 Септември 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 

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

 

финансова помощ, която може да се предостави, е между 10 000 евро и 60 000 евро. ЕК финансира до 50% от 
разходите по проект. http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/develop/interactive/index_en.htm 

 
Покана по програма Медиа 2007: ''Подкрепа за промоция и достъп до пазара'' 

Краен срок: 21 ноември 2008 г.: за проекти, започващи на 1 юни 2009 г. и завършващи най-късно на 31 
декември 2009 г. Цели - да се подобри движението на европейски аудиовизуални продукти чрез осигуряване на 
достъп до международните пазари; - да се насърчат съвместни дейности между националните филмови промоутърски 
компании. Дейност 1: Осигуряване на достъп до европейските пазари за професионалисти в аудио-визуалната и кино 
индустрия. Дейност 2: Промотиране на европейски аудио-визуални и кино продукции преди и по време на процеса на 
създаването им. Дейност 3: Създаване на компютърни и ИТ технологии, предназначени за професионалисти в аудио-
визуалната и кино индустрия. Дейност 4: Общоевропейски промоутърски дейности. ЕК отпуска до 50% от разходите 
по проект. http://ec.europa.eu/information_society/media/promo/markt/forms/index_en.htm 

 
Покана за проекти за целеви анализ на европейските перспективи за териториално развитие 

Краен срок: 15 октомври 2008 г. ЕК отправя покана по Приоритет 2 на Програма ESPON 2013: Целеви анализ, 
базиран на европейските перспективи за развитие на различните територии. Оперативната програма ESPON 2013 
представлява европейска мрежа за териториално наблюдение и сближаване. Поканата е насочена към проекти за 
целеви анализ, базиран на искания за подобряване на знанията им за териториалния обхват на европейските политики. 
Дейности: Дейност 1: Интегрирани изследвания и тематичен анализ. Дейност 2: Подкрепа за експериментални и 
иновативни дейности Дейност 3: Съвместни действия, свързани с програмите по структурните фондове. 
Максималната стойност на един проект е 75 000 евро. ЕК финансира 100% от разходите по проект.     
http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/programme/1455/1496/1870/index_EN.html 

 
ПОКАНА за приемане на заявления за подпомагане по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в 
процес на преструктуриране” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР) 

Началната дата за подаване на заявления за подпомагане е 01.09.2008г. Краен срок: не е определен. Финансова 
помощ по тази мярка се предоставя на полупазарни стопанства за да преодолеят трудностите по посрещане на 
разходите, свързани с преструктурирането на тяхната земеделска дейност. Финансовата помощ е в размер на левовата 
равностойност на 1 500 евро годишно за период максимум 5 години. Изисквания към кандидатите: Кандидатите 
представят бизнес план, по образец, за период от 5 години. Да не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст. Да 
обработват земеделски площи с размер не по-малък от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения и/ или лозя, или 0,5 ха в 
случаите, когато земеделските площи са разположени в планински район, съгласно Наредбата за определяне на 
критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват. 
http://www.mzh.government.bg/Article.aspx?rmid=497&id=497&lang=1&lmid=0 

 

Покана за политически фондации на европейско равнище 
Краен срок: 1 ноември 2008 г. Европейският парламент представя покана за отпускане на средства за политически 
фондации на европейско равнище. Предвижда се годишно отпускане на оперативни средства от страна на 
Европейския парламент, под формата на оперативна субсидия. Политическата фондация трябва да отговаря на 
следните условия:- да е свързана с една от политическите партии на европейско равнище, призната съгласно 
настоящия регламент и удостоверено от съответната партия;- да е юридическо лице в държавата-членка, където се 
намира седалището й; това юридическо лице е различно от политическата партия на европейско равнище в качеството 
й на юридическо лице, с която фондацията е свързана;- да зачита, по-специално в програмата и дейностите си, 
принципите, на които се основава Европейският съюз, а именно принципите на свобода, демокрация, зачитане на 
правата на човека и основните свободи и правовата държава;- да няма за цел реализирането на печалба;- съставът на 
управителния й орган е географски балансиран. 
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm 

 
Покана - бъдещи и нововъзникващи технологии 7-ма Рамкова програма: Покана за кандидатстване с проекти 
по отворена схема за бъдещи и нововъзникващи технологии – координиращи дейности (CAs) Отворена схема за 

бъдещи и нововъзникващи технологии (FET Open scheme) 
 

Краен срок: 31 декември 2008.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. 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. Всеки координиращ 
проект трябва да цели създаване на критична маса от върхови научни постижения или мултидисциплинарно 
разнообразие. Идентификационен номер на поканата в електронния портал "Cordis": FP7-ICT-2007-C 
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Дейности, които ще се финансират по тази схема: -Организиране на събития – конференции, работни срещи, кръгли 
маси или семинари. --Съвместни проучвания, обмен на експерти и споделяне на добри практики: ако е необходимо 
определяне, организиране и ръководене на общи инициативи и мениджмънт на проекта.  
По тази схема няма да се финансират изследвания, технологични разработки или демонстрационни 
дейности. Минималните изисквания за допустим консорциум са в него да участват поне три независими юридически 
лица, регистрирани в три различни държави членки на ЕС. Практиката от 6РП показва, че в подобни проекти участват 
между 13 и 26 партньорски организации. Бенефициенти: 
-Изследователски организации;-Университети;-Индустриални предприятия и МСП. 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&CALL_ID=12 
 
Агенцията за социално подпомагане представя покана по ОП ''Развитие на човешките ресурси'': Приоритетно 

направление 5, Основна област на интервенция 5.2: "Социални услуги за превенция на социалното 
изключване и преодоляване на неговите последици", схема за безвъзмездна финансова помощ: ''За по-добро 

бъдеще на децата'' 
 
Краен срок: 20 ноември 2008 г Цели- подобряване качеството на живот на деца и младежи, настанени в 
специализирани институции чрез създаване на условия за качествени промени в дейността на съответните 
институции, тяхното преструктуриране, реформиране и закриване, когато това е препоръчано от компетентните 
институции,- разширяване на кръга от възможности за реализиране на политиката за деинституционализация и 
подкрепа за самостоятелен живот на младежите след напускане на специализираните институции. Бенефициенти: 
Организации, които: са учредени в съответствие с българското или чуждестранно приложимо действащо 
законодателство- са доставчици на социални услуги, лицензирани от Държавната агенция за закрила на детето и въз 
основа на издадения лиценз да са вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на 
съответната социална услуга за деца.-или да са  лечебни заведения по смисъла на чл.10, т.4 от Закона за лечебните 
заведения и в тях да се осъществяват специфични грижи за деца. 
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=19&s1=41&s2=113&s3=114&ss
=280&selid=280 
Информационни дни по поканата в град Пловдив: 
30.09.2008 от 11.00ч. в хотел „Марица” , Конферентна зала 
 
П О К А Н А за номиниране на представители на неправителствените организации в Комитета за наблюдение 

на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. 
Краен срок: 23 септември 2008. Министерство на труда и социалната политика кани желаещите неправителствени 
организации да представят заявление за номиниране на представители на неправителствения сектор в рамките на 
Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. 
Следните групи неправителствени организации, осъществяващи дейност в обществена полза, могат да подават 
заявление за номиниране на представители в рамките на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси” 2007-2013 г.: Организации за защита на гражданските права и превенция на дискриминацията. 
Организации, работещи в сферата на образованието и обучението. Организации, работещи за интеграция на ромите. 
Организации, работещи в сферата на общественото здраве. Организации, работещи в сферата на науката, 
изследванията и изготвянето на стратегически документи. Организации, работещи в сферата на социалните 
услуги.Организациите и предложените от тях кандидати трябва да отговарят на определени критерии, описани в 
Процедурните правила за участие на представителите на неправителствения сектор в рамките на Комитета за 
наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. Представителите на 
неправителствените организации в Комитета за наблюдение ще изпълняват следните функции: участват в дейността 
на КН като наблюдатели с право на съвещателен глас; получават информацията, предоставяна на участниците в КН; 
имат право да участват в дискусиите, да дават препоръки и правят предложения.  
Писмените заявления се представят по образец, съгласно чл. 3, ал. 1 от Процедурните правила за участие на 
представителите на неправителствения сектор в рамките на Комитета за наблюдение на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., в срок до 23 септември 2008 г. на адрес: гр. София 1051, ул. 
„Триадица” № 2, Министерство на труда и социалната политика, на вниманието на г-н Димитър Димитров, заместник-
министър на труда и социалната политика  

Покана за предложения по "Европа за гражданите“ 
 Краен срок: За събитията в периода 1 април 2009 – 31 март 2010г. - 1 декември 2008г.Генерална дирекция 
''Образование и култура'' на Европейската комисия представя Покана по : Дейност 1: ''Активни граждани за Европа'' – 
Побратимяване на градовете ( Тоwn Twinning).Описание и цел Програма ''Побратимяване на градовете''(Town 
Twinning) е насочена към дейности, въвличащи европейските граждани в обмени, подпомагащи побратимяване на 
родните им градове в целия Европейски съюз, както и създаване на мрежи и сътрудничество между тези градове. 
Дейност 1: ''Активни за Европа'' цели да насърчи хора от местни и регионални общности да обменят мнения и опит, 
като така градят бъдещето на Европейската общност.  Дейности: Срещи между гражданите на побратимените 
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градове. Срещите представляват събиране на голям брой граждани или групи от граждани от побратимените градове, 
като така се установяват здрави неоформални връзки и партньорства между градските общини. Бюджет Максимална 
субсидия за награден проект – 20 000 евро Минимална субсидия за проект – 2000 евро  
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/action1/towntwinning/thematic_funding_en.htm  

 

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA/26/08 Структурна помощ за европейските 
изследователски организации за обществена политика и за организациите на гражданското общество на 

европейско ниво — 2009 г. 
Краен срок: 17 ноември 2008. Настоящата покана е програмата, и по-специално Действие 2 „Активно гражданско 
общество в Европа“, мерки 1 и 2, структурна подкрепа за изследователски организации по европейската публична 
политика и за организации на гражданското общество на европейско равнище. Ръководството на програмата 
предоставя информация на заинтересованите страни относно общата структура на програмата и нейното изпълнение. 
Във връзка с това организациите, които планират да подадат заявление в рамките на настоящата покана за 
предоставяне на предложения, са поканени също така да се запознаят с основните части на ръководството на 
програмата, достъпно на следния уебсайт: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index.en.htm 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:232:0027:0030:BG:PDF 

 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 проект “Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с 

увреждания в Община Пловдив” 
 
Проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: BG 051POO1/07/5.2-01 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на 
хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора” - дейности „Социален асистент” и „Домашен 
помощник”. 

 Проектът цели да допринесе за: -подобряване качеството на живот на хора с увреждания, чрез предоставяне на 
подкрепа за независим живот и социално включване и намаляване на риска от нужда от институционални 
грижи и подобряване на качеството на живот на семейства с деца с трайни увреждания, зависими от постоянни 
грижи, чрез предоставяне на семейна подкрепа и възможност за трудова реализация. 

Специфичните цели на проекта са: 1.Усъвършенстване на услугата “Социален асистент” в Пловдив; 

2.Предоставяне на възможност за трудова реализация в Пловдив за семейства с деца с трайни увреждания, 
зависими от постоянни грижи, с фокус върху жените; 3.Подкрепа към потребителите на услугата “Социален 
асистент” за социално включване и трудова реализация в града ни; 4.Подкрепа към хора в Пловдив с 
увреждания в риск от институционален тип грижи; 5.Предоставяне на възможност на потребителите да участват 
във взимането на решения отнасящи се до организирането на живота им; 

6.Разширяване обхвата на услугата “Социален асистент” на местно ниво; 7.Създаване на заетост на специалисти 
по проблемите на хората с увреждания в Община Пловдив; 8.Повишаване на професионалната компетентност 
на социалните асистенти чрез разширено първоначално обучение, надграждащо обучение и супервизия; 
9.Въвеждане на ефективна работа в мрежа със заинтересованите страни и обществеността в града ни и градове 
от Европа. 

Партньори на Община Пловдив по проекта са Медицински колеж – Пловдив и неправителствената организация 
„Различни, но равни”. Целевата група се състои от лица с 90-100% трайно изгубена работоспособност в резултат 
от различни заболявания – артро-ревматични заболявания, заболявания на Централната нервна система, 
заболявания на периферната нервна система, заболявания на обменната система, вътрешни заболявания, 
злокачествени заболявания и др. По проекта се предвижда обслужване на 39 деца и възрастни с трайни 
увреждания. Разделението по възраст е 21 деца (до 18 години) и 18 възрастни. 
Общата стойност на проекта е 114 624 лева, като исканата сума безвъзмездна финансова помощ е 90 000 лева, а 
останалата сума ще бъде осигурена от бюджета на общината. 
Набирането на ползвателите на услугата ще се осъществява от координаторите (партньора Сдружение 
“Различни, но равни”) и Дирекция „Социално Подпомагане” – Пловдив. Това ще включва: обявяване на 



Бюлетин „Гражданите на Европа”  Година  I  Издание I  Брой 5  26 Септември 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 

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

 

възможностите за ползване на услугата в Дирекция „Социално Подпомагане”, брошура по проекта и съобщения 
в медиите, провеждане на селекция на потребителите (според критерии, съгласувани с Обществения съвет по 
проекта) и подготовка на индивидуалните планове.  По проекта се предвижда да бъдат назначени на пълен 
работен ден 9 социални асистенти – 5 безработни хора с медицинско образование и 4 възрастни хора в 
пенсионна възраст. На 4 часов - половин работен ден ще бъдат назначени 17 майки и 4 студента от медицински 
колеж. Набирането на социалните асистенти ще включва: публикуване на работните места в Бюрото по труда – 
Пловдив и в медиите, подбор на внесените заявления, провеждане на интервю, подготовка на документите на 
одобрените кандидати и сключване на трудов договор. Социалните асистенти ще работят в съответствие с 
длъжностната им характеристика, индивидуалните планове на потребителите и ще спазват времевия график. 
Екипа по проекта ще води необходимата пълна документация за потребителите и социалните асистенти, ще 
осъществява супервизия и мониторинг на услугите, ще анализира резултатите и ще внася предложения в 
Обществения съвет за подобряване на процедурите. Ще бъдат подбрани и назначени за социални асистенти най-
добрите кандидати за предоставяне на услугата, те ще минат въвеждащо обучение и след междинното 
преразглеждане на индивидуалните планове, ще получат надграждащо обучение. 

 
Европейски Информационен Център Europe Direct на Община Пловдив и Областна 

администрация – гр. Кърджали  проведоха съвместно среща представяне. 
В рамките на проекта като част от дейностите беше проведено съвместна среща 17 септември 2008 г.   
На срещата представихме Европейски Информационен Център  Europe Direct  на Община Пловдив пред 
присъщващите . 
На срещите присъстваха представители на областната администарция , местния бизнес, неправителствени 
организации от град Кърджали. 
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 службата за публикации. 
http://bookshop.europa.eu/eGetRecords?Template=Test_EUB/en_SetLang&indLang=BG  

2. Партньорите представиха: 
3. Презентация на тема „Лисабонския договор” 
4. Презентация на тема „2008 – година на междукултурния диалог”. 
5. Представяне на програмите „Култура”,  „Младежта в действие”,”Прогрес” и  „Европа за гражданите” на 

Европейския съюз. 
6. Презентация на тема „Как да поръчваме безплатни издания за ЕС по интернет?” 

и  страницата на службата за публикации. 
http://bookshop.europa.eu/eGetRecords?Template=Test_EUB/en_SetLang&indLang=BG   

  
Домакин на срещата - Областна администрация – гр. Кърджали 

 

 

 

 

 

Във връзка с организирането и протичането на мероприятието от името на екипа на проекта благодарим 
на г-жа Галина Стефанова – експерт „Протокол и връзки с обществеността”, на г-н Георги Колев – главен 
секретар на Областна администрация – Кърджали и на г-жа Катя Димова – държавен експерт „КУСПП” 
от Областна администарция и на всички присъстващи на срещата за топлото посрещане. 
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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/youreurope/nav/bg/citizens/index.html   

 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/home.jsp?language=bg  

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

В този брой на бюлетина ви представяме по-подробно: 
YОUR EUROPE - ПОРТАЛ „ВАШАТА ЕВРОПА” 

Порталът „Вашата Европа” за европейски и национални онлайн обществени услуги се поддържа от Главна 
Дирекция „Информация” на Европейската комисия и предоставя на гражданите и фирмите практическа 
информация относно техните права и възможности в Европейския съюз и как да се възползват от тях.  
Информацията е  групирана в два раздела за граждани и за фирми ,в съответствие с техните интереси  и е 
съсредоточена   върху проблеми и ситуации от реалния живот  .                                                                                                     
Разделът за Граждани има следните рубрики:  
 Да работим в Европа, Образование и обучение,  Да живеем в Европа, Да пътуваме из Европа, Защита на 
потребителите, Европейско гражданство и дипломатическа защита , в които можете да намерите подробна 
информация за вашите права и възможности в Европейския съюз и на неговия вътрешен пазар, както и съвети 
как да упражнявате тези права на практика. Можете да научите повече за живота, работата и обучението в друга 
страна от Европейския съюз .  http://ec.europa.eu/youreurope/nav/bg/citizens/index.html 

 
В раздела за Фирми(Предприятия)  рубриките  Делови живот, Възможности за финансиране, Мениджмънт, 
Бизнес развитие, Обществени поръчки  съдържат практическа информация и съвети ,които ще ви помогнат да 
правите бизнес в друга страна от Европейския съюз. http://ec.europa.eu/youreurope/nav/bg/business/index.html   

През есента на 2008г. се очаква нова версия на раздела за фирми с нова структура и теми , актуализирана 
информация и онлайн административни услуги и нова навигация по страни. 
  

ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ 
В тази секция ще ви информираме за актуални обучения и  предложения за 

семинари  
Представителството на Европейската комисия в България има удоволствието да Ви покани на: 
1. Семинар на тема „Възможности за финансиране на бизнеса чрез структурните фондове” на 30 

септември 2008 г. от 9:00 до 11:00 часа в зала "Европа", Конгресен център на Панаирното градче  
в гр. Пловдив.  

Темите на семинара, представени от експерти на държавната администрация, са: 
a. „Участието на бизнеса при формирането на политиките на ЕС”; 
b. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси. 
c. Оперативна програма „Конкурентоспособност”;  

2. Кръгла маса "Борба с промените в климата –ангажимент за бъдещето" на 30 септември 2008 г. от 
11:30 до 13:00 часа в зала "Европа", Конгресен център на Панаирното градче  в гр. Пловдив. 

Кръглата маса ще бъде открита от г-жа Зинаида Златанова, Ръководител на Представителството на 
Европейската комисия (ЕК) в България. Целта на събитието е да събере на едно място представители на ЕК, 
българското правителство и на заинтересовани бизнес и екологични организации, и да се даде възможност 
да изкажат публично своите виждания по законодателния пакет на ЕК "Енергетика-Климат", представен в 
началото на тази година. Повече информация за участниците, можете откриете в приложената програма. 
 
Материали по темите на семинара и на кръглата маса можете да намерите на щанда на Представителството 
на ЕК в Палата № 2 на Панаирното градче, щанд 2Е1. 
 
Заявки за интервюта: Отдел “Преса и медии”, Представителство на Европейската комисия в 
България, Телефон 02/933 53 38, мобилен телефон 0887/07 10 57 
 
За посещения на панаирните щандове е възможно да се изисква акредитация. За информация: Пресцентър 
на Пловдивския панаир: press@fair.bg, 032/903 109  
 
Програмите на семинара и кръглата маса може да изтеглите от тук: 
http://www.europeplovdiv.eu/component/option,com_jdownloads/Itemid,65/task,finish/cid,18/catid,6/lang,bulgarian/   
 
http://www.europeplovdiv.eu/component/option,com_jdownloads/Itemid,65/task,finish/cid,19/catid,6/lang,bulgarian/  
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3. Агенцията за социално подпомагане организира информационни дни в  Пловдив, съгласно 
основните принципи на Европейската общност за публичност и прозрачност на процеса на усвояване на 
средствата от европейските структурни фондове. На информационните срещи екип от експерти на АСП ще 
разясни възможностите за кандидатстване с проекти по следните две схеми:  
б)СХЕМА BG051PO001/5.2-01  ‘’ГРИЖА В СЕМЕЙНА СРЕДА ЗА НЕЗАВИСИМОСТ И ДОСТОЕН ЖИВОТ НА ХОРА С РАЗЛИЧНИ 
ВИДОВЕ УВРЕЖДАНИЯ И САМОТНО ЖИВЕЕЩИ ХОРА - ДЕЙНОСТИ „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК’’ – 
ФАЗА  2 
Пловдив , 29.09.2008 г.,  11.00, Хотел „Марица”, Конферентна зала, бул. „Цар Борис III Обединител” 
Регионален координатор на АСП- Красимира Владимирова тел. 032/64 92 68, 0898656099 
а) СХЕМА BG051PO001 - 5.2.03  „ЗА ПО -ДОБРО БЪДЕЩЕ НА ДЕЦАТА” 
Пловдив, 30.09.2008 г., 11.00, Хотел „Марица”, Конферентна зала, бул. „Цар Борис III Обединител” 
 Регионален координатор на АСП- Красимира Владимирова тел. 032/64 92 68, 0898656099 
 
4.Семинар  - Финансиране на иновационни проекти от фондовете на ЕС. 
Организатори:  Tърговско-промишлена Камара – Пловдив, Enterprise Europe Network.  
Дата на провеждане:  01 октомври 2008 г. /сряда/, 10:00 – 11:30 часа.  
Място на провеждане: Международен панаир – Пловдив, палата 18. 
Семинарът има за цел да запознае фирмите с европейските програми за финансиране на иновационни 
проекти на Малки и средни предприятия. Акцент в програмата ще бъде представянето на 7-ма Рамкова 
Програма на ЕС.             Повече инфрмация тук. http://pcci.bg/News/564.html 

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 
1165 Financial Report 2006 
1166 Activity Report 2006 
1167 Vocational education and training in Slovenia 
1168 The Convention on Biological Diversity 
1169 Natura 2000 – Europe`s nature for you 
1170 ACP – EU Fisheries Research 
1171 Life and endangered plants 
1172 Parking card for people with disabilities in the EU 
1173 EURES – the European job mobility portal 
1174 EURES – the European Jobs Network 
1175 Forestry statistics 
1176 Energy, transport and environment indicators 
1177 Life + 2007 – 2013 
1178 European Investment fund 2007 
1179 Natura 2000 Conservation in partnership 
1180 EU Budget 2006 Financial Report 
1181 Inforegio News 
1182 Social Agenda Migration 
1183 Иновации и бизнес вести 2 бр.  
1184 Европейският омбудсман В помощ за решаването на проблеми с администрацията на ЕС 
1185 Annual report European agency for Safety and Health at Work 
1186 Golden Pages Stara Zagora 
1187 Инономически годишник 2008 Стара Загора 
1188 SME Catalogue 
1189 Operations Evaluation EIB financing 
1190 Counterfeit Euro? 
1191 Future Skill Needs 
1192 Promoting quality work and life 
1193 Benchmarking policy measures for gender equality in science 
1194 European Energy and Transport 
1195 Leading global action to 2020 and beyond 
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1196 Green Paper The European Research Area 
1197 Facts and figures on the CFP 
1198 A present for Timmy 
1199 Tempus – Modernising Higher Education 
1200 Work Programme 2008 
1201 Знаете ли какво направи за вас социална Европа? 
1202 European Employmen tObservatory 
1203 Ten years of the euro 
1204 Inforegio News 
1205 Европейският омбудсман Годишен доклад 2007 

 
 
Периодични издания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Европейски програми 2007- 2013,2008 г. 
http://ec.europa.eu/bulgaria/documents/citizens/online_publications/eu_programmes,_2008.pdf  
Еврото готови за бизнес - Подготовка на вашетодружеството за работа в евро. 
http://bookshop.europa.eu/eubookshop/FileCache/PUBPDF/KC8107173BGC/KC8107173BGC_002.pdf 
Агенциите в Европейския съюз 
http://bookshop.europa.eu/eubookshop/FileCache/PUBPDF/TA7707059BGC/TA7707059BGC_002.pdf  
Как работи Европейският съюз? 
http://bookshop.europa.eu/eubookshop/FileCache/PUBPDF/NAAK06482BGC/NAAK06482BGC_002.pdf  
Модернизиране на финансовите отчети на ЕС - По-пълна информация за управлението и  
по-голяма прозрачност : вашият пътеводител в новата финансова отчетност на ЕС 
Част 1 - http://bookshop.europa.eu/eubookshop/FileCache/PUBPDF/KV3008308BGC/KV3008308BGC_001.pdf  
Част 2 - http://bookshop.europa.eu/eubookshop/FileCache/PUBPDF/KV3008308BGC/KV3008308BGC_002.pdf  
ЕИСК - Мост между Европа и организираното гражданско общество  
http://bookshop.europa.eu/eubookshop/FileCache/PUBPDF/QE7807276BGC/QE7807276BGC_002.pdf  
Годишен доклад 2007 г. Преглед на дейността на Съда на Европейските общности, на Първоинстанционния съд на 
Европейските общности и на Съда на публичната служба на Европейския съюз 
http://bookshop.europa.eu/eubookshop/FileCache/PUBPDF/QDAG08001BGC/QDAG08001BGC_002.pdf 
Как работи Европейският съюз? 
http://bookshop.europa.eu/eubookshop/FileCache/PUBPDF/NAAK06482BGC/NAAK06482BGC_002.pdf  
РЪКОВОДСТВО за бенефициенти общини и юридически лица с нестопанска цел изпълняващи 
договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма 
„Регионално развитие” 2007-2013 
 http://www.bgregio.eu/FCKeditor/UserFiles/File/Rakovodstvo_beneficienti_final_1.pdf  
Годишна политическа стратегия за 2009 г.   
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0072:FIN:BG:PDF  
Многоезичието: преимущество за Европа и обща отговорност  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0566:FIN:BG:PDF  

    

 


