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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 вътрешния пазар. 
Политика на ЕС за Безопасност на Храните 
 
ПОЛИТИКА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА 
ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР 
ЦЕЛИ: 
Вътрешният пазар на ЕС е създаден с две основни цели: 

 Премахване на бариерите и 
 Опростяване на съществуващите правила в ЕС, 

За да създаде условия за всички в ЕС – граждани 
,потребители и представители на бизнеса – да се  
възползват максимално от възможностите 
,предоставени им  от директния достъп до 27 държави и 
повече от 480 милиона души население. 
АДРЕСАТИ: 
Основите на вътрешния пазар са „четирите свободи” – 
свобода на движение на хора, стоки, услуги и капитали. 
На практика те означават: 

 За гражданите: право да живеят, да работят,  
да учат и да се пенсионират в друга страна-членка  на ЕС; 

 За потребителите: повишена конкуренция, която води до по-ниски цени , по-голям избор на стоки и по-
високо ниво на защита; 

 За бизнеса: много по-лесен и евтин начин за работа през  границите на отделните страни. 
ИНСТИТУЦИИ 
Основна институция в ЕС ,отговаряща за вътрешния пазар , е Главна дирекция „Вътрешен пазар и услуги” на 
Европейската комисия, http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm 
МРЕЖАТА  SOLVIT 
Европейският съюз предлага много възможности да работиш, живееш, учиш или пътуваш във всяка една от 
неговите държави-членки. Свободното  движение на хора , стоки и услуги и капитали са едни от основните 
права в съюза ,които допринасят най-много за неговия икономически ,социален и културен просперитет. Не 
винаги, обаче, администрациите на държавите-членки напълно осъзнават значението на фактора мобилност и 
понякога вземат решения ,които са дискриминационни срещу гражданите и/или  компаниите(бизнеса) , 
затруднявайки правото им да се възползват от свободата на движение. 
За преодоляване на тези трудности Европейският съюз е създал мрежата СОЛВИТ, 
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htm  
СОЛВИТ е лесна за използване безплатна услуга ,предназначена да помага на гражданите и компаниите в ЕС да 
намират бързи и прагматични решения на своите проблеми, свързани с вътрешния пазар. Днес във всяка 
държава-членка на съюза , а също и в Норвегия, Исландия, и Лихтенщайн , има изграден и функциониращ по 
един СОЛВИТ център, който е част от държавната администрация. 
В България СОЛВИТ центърът е създаден в рамките на дирекция „Координация по въпросите на Европейския 
съюз и международните финансови институции” в администрацията на Министерския съвет. 
http://ec.europa.eu/solvit/site/centres/addresses/index.htm#Bulgaria  
Всички СОЛВИТ центрове си сътрудничат посредством специално създадена от Европейската комисия единна 
база данни, за да решават проблемите,  възникнали пред гражданите и компаниите в рамките на 10 седмици (в 
някои случаи този срок може да бъде удължен с още    4 седмици). Европейската комисия координира СОЛВИТ 
мрежата ,която се обслужва от държавите-членки, поддържа базата данни и в определени случаи помага при  
разрешаването на даден проблем. Над 75% от случаите ,предоставени на вниманието на СОЛВИТ, намират 
успешно решение. 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
http://ec.europa.eu/europedirect/index_bg.htm. 
http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/calls_en.htm. 
 
ОБЩИНА ПЛОВДИВ  Дирекция ”ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО” – НАДЕЖДНИЯТ ПАРТНЬОР 

            Съдържание в това  издание:             

Политики на ЕС и Законодателство на ЕС   1 
Информация по предпочитани теми                                  2 
Програми и предложения за финасиране   6 
Добри практики   11
Мрежи и служби   13
Обучения и семинари                                               15
Библиотека   16
Периодични издания   17

Европейски Информационен Център  Europe Direct  
на Община Пловдив е създаден по проект със 
съфинансиране  от страна на Европейската комисия 
,Главна Дирекция комуникация   
от Община Пловдив в партньорство с  
Европейския колеж по икономика и управление и  
Център “Образование за демокрация”. 
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ПОЛИТИКА НА ЕС ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО 
ЦЕЛИ: 
Информационното  общество оказва влияние върху все повече аспекти на нашия живот.  
Ето защо основните цели на ЕС в тази област са: 

 Регулиране на пазара – включва стимулиране на конкуренцията чрез 
либерализиране на пазара, но и създаване на гаранции за защита на интересите на 
обществото и гражданина ; 

 Стимулиране на информационното общество – внедряване на нови технологии ,  
 продукти и услуги и премахване на пречките за това; 
 Ефективно използване на постигнатите резултати – в широка гама от области като здравеопазване, 
образование, обществени поръчки, въпроси на сигурността. 

ИНСТИТУЦИИ: 
На европейско ниво основната институция ,която отговаря за развитие на информационното общество , е 
Европейската комисия и по-специално Главна дирекция „Информационно общество и медии”: 
http://ec.europa.eu/dgs/information_society/index_en.htm. 
Държавната агенция за информационни технологии и съобщения е специализираната държавна институция в 
България ,с компетенции в областта на информационното общество, http://www.daits.government.bg 
Към Президента на Република България е създаден и Съвет за информационни технологии, като консултативен 
орган с представители на бизнеса и международни и български неправителствени организации, работещи в 
сферата на информационното общество. http://www.president.bg/adm_sit.php 
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА: 

 Проекти и научни изследвания в областта на информационното общество се подкрепят от ЕС в рамките 
на новата 7-ма рамкова програма за изследвания, приоритет „Информа-  ционни и комуникационни 
технологии „ http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html. 
http://7fp.mon.bg/  

 Програма  eContent Plus е многогодишна програма на Общността с бюджет от 149 млн. Евро за периода 
2005 – 2008г., насрочена към преодоляване на организационните бариери и насърчаване на по-достъпно 
цифрово съдържание в Европа, което да се употребява и развива по-лесно в многоезична среда. 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm. 

 Програмата Safer Internet plus насърчава безопасното използване на Интернет и новите Интернет 
технологии, особено от децата. Програмата подкрепя и мерки срещу незаконно или нежелано от 
потребителя съдържание. За периода 2005 – 2008г. програмата има бюджет от 45 млн.евро. 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/programme/index_en.htm. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/index_en.htm. 
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm. 

 
 
 
 
Европейски Информационен Център  Europe Direct  на Община Пловдив ще представи по-подробна 
информация, свързана с темата ИКОНОМИКА НА ЕС. При попълването на анкетните карти при нашите 
срещи с граждани следващата тема към настоящия момент,  която интересува най-много анкетираните 
са: 
 

ИКОНОМИКА НА ЕС – БЮДЖЕТ, ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА, ЕДИНЕН ПАЗАР 
Европейският бюджет финансира дейности и проекти в основни сфери на политиките, чието изпълнение е 
договорено между всички страни-членки на ниво Европейски съюз. Тези решения се вземат въз основа на 
практическа обоснованост. Обединяването на силите в тези области е в състояние да допринесе за постигането 
на по-добри резултати при намаляване на разходите. 
В страните-членки се финансират широк кръг от дейности, сред които като примери могат да бъдат посочени 
областите на земеделието, риболова, инфраструктурата (изграждането на пътища, мостове и железопътни 
линии), образованието и обучението, културата, заетостта и социалната политика, здравеопазването и защитата 
на потребителите, както и изследователската дейност. Изпълняват се и инициативи, предлагащи на европейските 
граждани област на свобода, сигурност и справедливост без вътрешни граници. Част от бюджета на ЕС също 
така се разходва и за финансиране на икономическото развитие в света, както и за предоставяне на хуманитарна 
помощ, целяща подпомагане на нечленуващи в ЕС държави, засегнати от природни бедствия и други кризисни 

Партньори по проекта:  Европейския колеж по икономика и управление и Център “Образование за демокрация”. 
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ситуации.Годишните планове за разходване на средствата се договарят между Европейския парламент и Съвета 
на министрите въз основа на предложение на Комисията. 
Бюджетът покрива всички разходи на европейските институции. Той определя размера на приходите и 
разходите за годината, съдържа списък на всички финансирани дейности, както и конкретните парични суми и 
наличния персонал за изпълнението на всяка от тях. В него също така се посочват и необходимите за всяка 
дейност разрешителни актове. Изпълнението на почти всички дейности почива върху нормите на европейското 
законодателство - разрешителен акт или разпоредби на нормативната база, предложени от Комисията и 
одобрени от законодателната власт – самостоятелно от Съвета или в редица случай по реда на съвместна 
процедура с Парламента. 
Размерът на разходите е ограничен съгласно предвиденото по реда на Учредителните договори. Бюджетът на 
Съюза не може да се намира в състояние на дефицит, което означава, че приходите е необходимо да покриват 
разходите за финансиране на различните дейности в пълен размер. За финансиране на своите разходи 
Европейският съюз ползва „собствени ресурси”. От правна гледна точка, тези ресурси са собственост на Съюза. 
Страните-членки събират тези средства от името на ЕС, като ги внасят в неговия бюджет. 
Съществуват три вида собствени ресурси (посочените по-долу данни отразяват прогнозите за 2007 г.). 
• Традиционни собствени ресурси (ТСР) —основно средства от събрани мита при внос на продукти от 

страни, извън Европейския съюз. Те възлизат на приблизително 3 милиарда или 15% от общите приходи. 
• Ресурсите въз основа на данък добавена стойност (ДДС), които представляват единна ставка, приложима 

към хармонизираните приходи от ДДС на всяка отделна страна-членка. Ресурсите, основаващи се на ДДС 
съставляват приблизително 15% от общите приходи, като паричната им равностойност възлиза на около 
17.3 милиарда евро. 

• Ресурсите въз основа на брутния национален приход (БНП) представляват единна ставка (0.73%), 
приложима към БНП на всяка страна-членка. Въпреки че този ресурс се ползва като балансиращ 
инструмент, той е най-значителният източник на приходи, като към момента възлиза на 69% от общата 
приходна част на бюджета, равняваща се на 80 милиарда евро. 

• В бюджета постъпват и други приходи, например данъците, които служителите на ЕС плащат върху размера 
на своите трудови възнаграждения, финансови постъпления от страни, нечленуващи в ЕС под формата на 
принос към изпълнението на някои програми на ЕС, както и парични санкции, заплащани от компании, 
нарушаващи законодателството за защита на конкуренцията или неспазването на други нормативни актове. Тези 
ресурси от различни източници възлизат на приблизително 1.3 милиарда евро, т.е. се равняват на около 1% от 
бюджета. 
Приходите постъпват в бюджета в съотношение, почти еквивалентно на благосъстоянието на отделните страни-
членки. Великобритания, Нидерландия, Германия, Австрия и Швеция, обаче, се ползват от някои счетоводни 
приравнявания при определянето на размера на своите вноски. 
От друга страна, средствата по линия на фондовете на ЕС се разпределят между страните-членки съгласно 
идентифицираните от Съюза приоритети. По-слабо развитите и бедни страни-членки получават по-висок дял от 
тези средства, като повечето държави получават средства, които надвишават размера на съответните им вноски 
към бюджета. 
Размерът на средствата, които могат да бъдат предоставени на Съюза, е ограничен съгласно договореност между 
страните-членки и съответните им парламенти. Към момента таванът се равнява на 1.24% от брутния 
национален приход на Съюза по отношение на плащанията от бюджета на Европейския съюз. За сравнение, 
приблизително 45% от брутния национален приход на Съюза се ползва за финансиране на национални, 
регионални и местни публични разходи в страните-членки. 
Разходването на средства на ЕС е допълнително ограничено от многогодишното споразумение между членовете 
на Европейския парламент, Съвета на министрите и Европейската комисия. Това споразумение съдържа 
„многогодишната финансова рамка”. Последните рамки са изготвени за седемгодишните периоди 2000-2006 г. и, 
съответно, 2007-2013 г. 
Комисията изпълнява бюджета на своя отговорност, при споделяне на управлението със страните-членки. 
Правилата за достъп до бюджетно финансиране, изготвянето на бюджета и ползването на средствата от 
фондовете на ЕС са регламентирани в нормативен акт на Общността – Финансов регламент – съгласуван и приет 
от всички страни-членки. Всички приходи и разходи подлежат на осчетоводяване. Финансовите извлечения се 
съставят по начин, който отразява активите и пасивите на Съюза, като се водят общи и бюджетни счетоводни 
сметки. 
Значителна част от служителите на Комисията работят за отдели, отговарящи за съответните изпълнявани 
политики, известни като Генерални дирекции - за краткост ГД – които се оглавяват от генерален директор. 
Служителите на ГД управляват програмите и дейностите в областта на съответната провеждана политика 
съвместно със функционално еквивалентните партньорски институции на страните-членки, ако това бъде 
счетено за необходимо. 
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Осъществяват се редовни одити, както от страна на вътрешни така и на външни одитори (Европейска сметна 
палата). Всяка година генералните директори изготвят доклади, съдържащи преглед на работата на отделите и 
коментари, свързани с разходването на предоставените ресурси. Тези годишни доклади за дейността се 
предоставят на членовете на Комисията, като не по-късно от 15 юни след края на всяка бюджетна година до 
бюджетната институция, т.е. до Европейския парламент и Съвета на министрите, се изпраща обобщен доклад 
относно изготвените от съответните отдели индивидуални доклади. 
Годишните доклади относно управлението на средствата от ЕС на вътрешните и, съответно, на външните 
одитори се представят пред Европейския парламент и пред Съвета на министрите. Всяка година, съгласно 
процедурата известна като „освобождаване от отговорност”, Европейската комисия и останалите институции на 
ЕС докладват пред Европейския парламент относно ползването на предоставените им ресурси. Комисията е 
задължена да предприеме последващи действия съгласно заключенията, съставляващи елемент на процедурата 
за освобождаване от отговорност на Европейския парламент и на Съвета на министрите. Изпълнението на тези 
последващи действия се следи от Парламента, Съвета и Сметната палата. Докато през предишните години най-
голям дял от бюджета на ЕС е бил отделян за развитие на селското стопанство, през 2008 г. най-много средства –  
58,2 млрд.евро - се отделят за мерки за подпомагане  на икономическия растеж, напредък и 
конкурентноспособност.  Тази тенденция ще  продължи и през 2009 г. В представения през юни 2008 г. 
проектобюджет за 2009г. отново на първо място- 45% ( с 3% повече от 2008), или 60 млрд. евро, са разходите за 
икономически напредък ,растеж и осигуряване на работни места. Това показва ,че бюджетът е съобразен с 
целите на Лисабонската стратегия и стремежа на ЕС да се справи с предизвикателствата на 21 век. С тези цели е 
обвързана и  ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА НА ЕС, която ЕК представя в свое съобщение до Съвета на Европа, 
Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет озаглавено „Данъчната политика на 
Европейския съюз – приоритети за следващите години”.В него Комисията още веднъж изразява увереността си 
,че няма нужда от всеобхватно  хармонизиране на данъчните системи на държавите –членки. При условие, че 
спазват правилата на Общността ,страните –членки са свободни да изберат данъчната система , която 
предпочитат или смятат за най-подходяща. Ще се вземат мерки на ниво ЕС само в случаите когато действията на 
някоя държава-членка не осигуряват ефективни решения. 
Основен приоритет на данъчната политика на Комисията са интересите на хората и фирмите , които работят в 
рамките на Единния вътрешен пазар ,като вниманието се съсредоточава върху елиминирането на данъчните 
пречки във всички форми на  външноикономическа дейност ,като допълнение на продължаване на борбата с 
нелоялната данъчна конкуренция. 
Това съсредоточаване на вниманието върху данъкоплатеца е свързано с общата цел на Комисията ,да осигури 
данъчна политика ,която да подкрепя и по-широкообхватни цели на политиките на  ЕС , като тези на 
Лисабонската стратегия ,например, за превръщане на Европейския съюз в най-конкурентноспособната и 
динамично развиваща се основана на знанието икономика в света до 2010г. Засилената координация в областта 
на данъчната политика ще помогне на държавите-членки да постигнат тези цели. 
Данък добавена стойност ДДС 
ДДС в ЕС е базиран на масовото потребление данък, определян на базата на добавената стойност на стоките и 
услугите. Той се прилага за почти всички стоки и услуги, които се купуват и продават за потребление в 
общността. Редица държави са приели освен стандартната ставка на ДДС и редуцирана такава за по-
чувствителни групи стоки. В България се прие нов закон за данъчното облагане, изготвен в съответствие с 
нормите на европейското законодателство. Според законодателството на ЕС ставката на ДДС не може да бъде 
по-малко от 15%, а намалената ставка не по-малко от 5%. Стоки и услуги, които се изнасят извън ЕС не се 
облагат с ДДС. На вносните стоки се начислява ДДС, за да се изравни стойността на внесените стоки и услуги с 
тези в Съюза. В рамките на общия европейски пазар-понятията внос и износ не съществуват. Вместо тях са 
въведени няколко режима, които заместват досегашното облагане на вноса и износа за европейските държави. 
При търговията със стоки между регистрирани по ДДС фирми от две различни държави на ЕС има две нови 
понятия-вътреобщностна доставка, която замества износа и вътреобщностно придобиване, което замества вноса. 
На практика това означава, че когато българска фирма доставя стока до друга държава и получателят също е 
регистриран по ДДС, тази доставка няма да се разглежда като износ, а като вътреобщноста доставка, която ще се 
облага с нулева ставка. При гореспоменатия пример, българският доставчик ще трябва да издаде фактура, в 
която няма да има начислен данък. Той ще се начисли от получателя по ставката в държавата, където се 
получават стоките. Същото ще е положението и при обратния вариант. Европейският доставчик ще извърши 
вътреобщностна доставка, за която няма да начисли данък, а българската фирма, която ще я получи, ще начисли 
данък по ставката в България. Ако обаче българската регистрирана фирма доставя стока до друга държава и 
получателят е нерегистриран по ДДС, няма да може да се приложи режимът на вътреобщностните доставки и 
придобивания. Тогава ще е налице дистанционна продажба. В този случай доставчикът продава стоката с 
начислен ДДС по ставката в страната, в която е регистриран.  
Документи относно ДДС в Европейския съюз: 
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http://eur-lex.europa.eu/bg/dossier/dossier_17.htm 
Единен  европейски  вътрешен  пазар 
Единният пазар е едно от най-големите постижения на Европейския съюз. Постепенно ограниченията в 
търговията и свободната конкуренция между страните-членки се премахват, а в следствие на това стандартът на 
живот се подобрява. Като организиран и регулиран пазар, той  дава уникални предимства за страните-членки на 
ЕС както във взаимната им търговия и свободното движение на стоки ,хора, услуги и капитали в рамките на 
съюза, така също и по отношение на техните връзки с други трети страни- извън ЕС. 
Договорът от 1957 г. за създаване на Европейската икономическа общност направи възможно премахването на 
митническите бариери в рамките на Общността и създаването на обща митническа тарифа, приложима за стоки 
от страни, нечленуващи в ЕИО. Тази цел бе постигната на 1 юли 1968 г. 

През седемдесетте години други търговски бариери спъват пълното завършване на общия пазар. Технически 
норми, здравни стандарти и стандарти за безопасност, национални разпоредби относно правото на упражняване 
на някои професии и валутен контрол - всички те ограничават свободното движение на хора, стоки и капитали. 
През юни 1985 г. Комисията, председателствана от Жак Делор, публикува Бяла книга, в която се залага целта за 
седем години да се премахнат всички физически, технически и данъчни бариери пред свободното движение в 
Общността. Замисълът е да се стимулира промишленият и търговски подем в едно голямо, обединено 
икономическо пространство, сравнимо по мащабите с американския пазар.Единният европейски акт, влязъл в 
сила през юли 1987 г., е средството, което прави възможен единния пазар. 

Единния пазар днес: 
 Граничният контрол върху стоките и митническият контрол върху лицата в рамките на ЕС се премахват 
напълно. При нужда все още се извършват внезапни полицейски проверки (елемент от борбата срещу 
престъпността и наркотиците). 
Повече за митническата полита и документи ще откриете тук: 
http://www.customs.bg/bg/page/145 

 Шенгенското споразумение, подписано от първата група държави-членки от ЕС през 1985 г. и по-късно 
обхванало и други (макар че Ирландия и Обединеното кралство не участват), урежда полицейското 
сътрудничество и общата политика за предоставяне на убежище и имиграция. Това дава възможност 
напълно да се премахнат проверките на хора по вътрешните граници на ЕС . Държавите, които се 
присъединиха след 2004 г. постепенно адаптират своите системи към правилата на шенгенската зона. 

 За повечето стоки страните от ЕС възприемат принципа на взаимното признаване на националните 
разпоредби. Стоките, законно произвеждани и продавани в една държава-членка, могат да се пускат на 
пазарите на всички други държави-членки. 

 Либерализацията в сектора на услугите става възможна благодарение на взаимното признаване или на 
синхронизирането на националните разпоредби относно достъпа до някои професии (например в 
области като право, медицина, туризъм, банково дело, застраховане и др.) Независимо от това, 
свободното движение на хора все още не е осъществено докрай. Трайното установяване в друга страна 
на ЕС или извършването на някои видове работа там все още не е безпроблемно. 

 Предприети са мерки за подобряване на мобилността на работниците и по-специално за признаването на 
дипломите за образователни степени и професионалната квалификация (например водопроводчици, 
дърводелци), придобити в други страни на ЕС. 

 Отварянето на националните пазари на услуги свали в пъти цените на националните телефонни 
разговори в сравнение с тези отпреди 10 години. Подпомогнат от развитието на новите технологии, 
Интернет се използва все повече като средство за телефонни разговори. Конкуренцията доведе до 
значително намаление на цените на самолетните билети в Европа. 

 Независимо дали договорите за обществени поръчки се възлагат от национални, регионални или местни 
власти, участието в търговете е отворено за всички навсякъде в ЕС. Този резултат се постига чрез  
действието на директиви относно услугите, доставките и строителството в много сектори, сред които 
водоснабдяването, енергетиката и телекомуникациите. 

 Завършен е планът за действие на ЕС за създаването до 2005 г. на интегриран пазар на финансовите 
услуги. Това води до намаляване на цената на заемните услуги за бизнеса и потребителите и до 
предлагане на вложителите на по-широка гама от инвестиционни продукти – спестовни и пенсионни 
схеми – които те ще могат за получават от европейски доставчик по свой избор. Намалени бяха 
банковите такси за трансгранични плащания. 

Независимо от постигнатото до момента, все още има сфери в които трябва да се работи активно за 
премахване на бариерите ,които възпрепятстват нормалното функциониране на единния вътрешен пазар, 
затова там усилията продължават. 
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 Страните от ЕС все още често проявяват нежелание взаимно да признаят действащите в тях стандарти и 
норми, а понякога и професионалните квалификации, придобити в други страни. Разпокъсаността на 
националните данъчни системи също пречи на пазарната интеграция и ефективност. 

 Защитата срещу пиратството и фалшифицирането на стоките от ЕС е необходима и ценна. Европейската 
комисия е изчислила, че поради тази престъпна дейност ЕС губи хиляди работни места годишно. Ето 
защо Комисията и националните правителства работят за разширяване обхвата на закрилата на 
авторското право и патентите 

Единният пазар се основава главно на следните политики на ЕС: 
 Транспорт - Дейностите на ЕС са насочени предимно към постигането на свобода на предоставяне на 
услуги за наземен транспорт. Приети бяха решения за хармонизиране на условията за конкуренция в 
пътнотранспортния сектор, по-специално по отношение на квалификациите на работниците и достъпа 
до пазара, свободата на установяване на стопанска дейност и предоставяне на услуги, времето за 
кормуване и безопасността по пътищата. 

Общата политика за въздушен транспорт трябва да отговори на промените, предизвикани от световната 
конкуренция. Европейското небе се либерализира на етапи, в резултат на което капацитетът за взаимодействие 
между основните авиокомпании, взаимният достъп до пазарите и свободата на определяне на тарифи се 
разширяват. Същевременно продължават да се прилагат предпазни клаузи с цел да се отчетат отговорностите на 
авиокомпаниите за предоставяне на обществени услуги и спазване изискванията за зониране. 
Независимо дали се извършва от европейски компании или от съдове, плаващи под флага на страни извън ЕС, 
водният транспорт се подчинява на правилата на конкуренцията в ЕС. Тяхната задача е да възпират практиката 
на нелоялно ценообразуване, свързана с ползването на „удобен флаг“, а също и да помогнат да се преодолеят 
сериозните затруднения, пред които е изправено корабостроенето в Европа. 

 Конкуренция – тази политика се провежда от Европейската комисия, която заедно с Европейския съд е 
отговорна за нейното спазване. Смисълът на политиката в сферата на конкуренцията е да предотвратява  
появата на споразумения между стопански организации, помощи от публични власти или нечестни 
монополни позиции, които опорочават свободната конкуренция на единния пазар. 

 Защита на потребителите- тази политика на ЕС позволява на гражданите да пазаруват спокойно в която 
и да е страна-членка. Всички потребители получават едно и също високо ниво на защита. Продуктите, 
които купувате, храните, които консумирате — всички те се изпитват и проверяват, за да се осигури 
възможно най-голяма безопасност на потребителя. Действията на ЕС имат за цел да ви защитят от 
нелоялни търговци и неистинни и подвеждащи реклами. Правата ви са защитени и вие ще получите 
съответното обезщетение, където и да сте в ЕС и независимо дали купувате стоките си от магазина, чрез 
поръчка по пощата или по телефона и Интернет. 

 
ПРОГРАМИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ФИНАСИРАНЕ 

В тази секция ще представим актуални програми и предложения за 
финансиране от ЕС  

 
 

ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ ІVС 
 
 

Програма Интеррег ІVС е част от цел "Европейско териториално сътрудничество" и обхваща периода 
2007-2013 година. 

 
Целта на програмата е обмяната на опит и разпространението на добри практики между региони от 27-те 
държави-членки плюс Норвегия и Швейцария. Цели се чрез междурегионалното сътрудничество да се повиши 
ефективността на политиките за регионално развитие и да се допринесе за икономическата модернизация и 
повишена конкурентоспособност на Европа чрез:  
• Улесняване на обмяната на опит и знания между представители на местните и регионални власти из Европа;  
• Свързване на по-неопитни в изработването на политики в дадена сфера региони с такива с по-голям опит;  
• Осигуряване на трансфера на добри практики в основните програми, финансирани от Структурните фондове.  
Бюджетът на програмата за периода 2007 – 2013 г. е 321 млн. Евро, осигурени от ЕФРР.  
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INTERREG IVC е проактивен инструмент, чиято главна цел е свързването на регионите и разпространението на 
най-добри практики сред тях. Друг важен аспект е пренасянето на приоритетите на INTERREG IVC в 
оперативните програми за конвергентност и конкурентоспособност.  
Тематичните приоритети INTERREG IVC са:  
• Приоритет 1: Иновации и икономика, базирана на знанието  
• Приоритет 2: Околна среда и предотвратяване на риска  
Тези приоритети отразяват обновения фокус на ЕС върху Лисабонската и Гьотеборгската стратегии за 
насърчаване на заетостта и растежа в Европа. Бенефициенти по програмата могат да бъдат публично-правни 
организации и организации, чиито разходи се определят като публични в съответствие с чл. 2 (5) на Регламент 
1083/2006. Частният сектор също е целева група, особено по Приоритет 1, и може да участва в проекти само със 
собствени средства.  
Самата програма може да баде намерена на: 
http://www.interreg4c.net/load/2007-07-26_INTERREG_IVC_OP_final.pdf  
Специфична информация за отделните страни може да намерите на: 
http://www.interreg4c.net/load/Country_Specific_Control_Requirements.pdf  
Управляващ орган и адреси:  
Управляващ орган е регионален съвет Север – Па-де-Кале, Франция. Програма Интеррег ІVС има един съвместен 
технически секретариат в Лил, Франция с адрес за кореспонденция: 24 boulevard Carnot, 3rd floor, 59000 Lille, 
FRANCE, Tel: +33 328 38 11 11 , Fax: +33 328 38 11 15, Email: info@interreg4c.net  
Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC 2007-2013 e официално одобрена от 
Европейската комисия на 11 септември 2007 г. в Брюксел. Проектът IV C е основната движеща сила на 
изграждането на мрежи по инициативата „Региони за икономическа промяна”. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/excellence/doc/pdf/excellence_en.pdf 
Програмата е базирана на опита от общностната инициатива INTERREG IIIC (2002-2007), която беше създадена с 
цел да се подсили икономическата и социална кохезия в Европа. Повече от 260 проекта, включващи над 2600 
регионални и местни власти от всички държави-членки на ЕС и много други държави, бяха одобрени по програма 
INTERREG IIIC.  Търсене на партньори:  http://www.interreg4c.net/projects.html  
За повече информация: http://www.interreg4c.net/ 
Четири информационни точки ще работят в услуга на потенциалните бенефициенти по програмата и те са 
разположени във Валенсия, Испания; Рощок, Германия; Катовице, Полша; Лил, Франция. 
Втората покана за INTERREG IVC ще бъде отворена на 27 Октомври 2008 година и ще приключи на 30 
Януари 2009 година. 
Списък с проектите одобрени за финансиране през април 2008 година мове да намерен тук: 
http://www.interreg4c.net/load/RIP_approved_firstcall.xls 
 
Във връзка с обявяването на втората покана за проектни предложения по програма Интеррег ІVС, главна 
дирекция «Програмиране на регионалното развитие» към министерство на регионалното развитие и 
благоустройството и информационно звено “Изток” – Катовице, Полша, организират национален 
информационен ден и индивидуални консултации в София, на 18 и 19 ноември 2008 година.  
Поканени са да участват всички заинтересовани организации и институции.  
Бенефициенти на програмата могат да бъдат:   -   органите на държавната, регионалната и местната власт 
(участието на тази категория ще бъде поощрявано в програмата);  - публичноправни организации съгласно 
определението на Директива 2004/18/ЕС (Директива 2004/18/ЕС е транспонирана в българския Закон за 
обществените поръчки, в сила от 01.10.2004 година, обн. в ДВ, бр. 28 от 06 април 2004 г. – виж определението на 
публичноправна организация § 1. т. 21 от допълнителните разпоредби) (участието на тази категория ще бъде 
ограничено в програмата)  
 
Информационният ден ще се проведе от 9.00 часа в зала “Пресцентър” на МРРБ. Карта на мястото на 
събитието: http://www.sofia.bg/newmap.asp?x=1950&y=1150  
За презентациите и частта, посветена на въпроси и отговори ще бъде осигурен превод. Индивидуалните 
консултации на 18 и 19 ноември 2008 година ще се проведат на английски език.  
 
Моля всички, които желаят да участват в събитието да попълнят регистрационния формуляр, приложен към 
обявата и да го изпратят не по-късно от 02 ноември 2008 година на факс: 02/9405405 или по електронна поща:  
ivc.ncp.bg@gmail.com.  Тъй като местата са ограничени, националното звено за контакт ще потвърди участието на 
регистрираните участници по факс или е-mail. 
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Подробна информация за предстоящи събития, пакетът от документи за кандидатстване, формуляр за 
представяне на проектни идеи и търсене на партньори по програмата ще бъдат публикувани на интернет 
страницата на програмата , както и на http://www.bgregio.eu.  
Регистрационен формуляр за участие и проектна идея за индивидуална консултация: 
http://www.bgregio.eu/FCKeditor/UserFiles/File/Info_Day_registration_Sofia.doc  
Предварителен дневен ред  
http://www.bgregio.eu/FCKeditor/UserFiles/File/draft%20agenda.doc  
За контакти в България: Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”  
ул.„Св.св. Кирил и Методи ” 17-19, София 1202 ,България 
Димана Садонкова - Tel.:+359 2 9405262, е-mail : dsadonkova@mrrb.government.bg  
Ася Христова - Tel.:+359 2 9405405, е-mail: ahristova@mrrb.government.bg  
Ирина Рангелова - Tel.:+359 2 9405400, e-mail: irangelova@mrrb.government.bg  

 
Покана за проекти за подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води 

Краен срок: 15 декември 2008 г. Министерство на околната среда и водите обявява процедура за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г. - Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е. ж.". Цел Да се намалят 
несъответствията по отношение на дела от населението, включено към канализационна система и да се постигне 
съответствие чрез осигуряване на екологосъобразно заустване на битовите отпадъчни води от агломерации с над 
10 000 е.ж. Бенефициенти Бенефициенти по тази процедура са общините, на чиято територия се намират 
агломерации с население с над 10 000 жители. Дейности Ще бъдат финансирани инвестиционни дейности за 
изграждане/ реконструкция/ модернизация на канализационни мрежи и / или пречиствателни станции за отпадни 
води.http://ope.moew.government.bg/bg/notice/noticedetail/from/noticecurrent/id/6 

 
Покана за изследвания в областта на европейската сигурност 

Краен срок: 4 декември 2008 г. ЕК представя покана за представяне на проекти за изследвания в областта на 
сигурността в рамките на Седма рамкова програма (7РП) за научни изследвания и технологично развитие: 
Специфична програма ''Сътрудничество''.Тематични области и видове проекти:- Сигурност на гражданите: 
интеграционни проекти, демонстрационни проекти и проекти за проучване на общностния капацитет- Сигурност 
на инфраструктурата: интеграционни проекти и проекти за проучване на общностния капацитет- Разузнаване и 
граничен контрол: интеграционни проекти и координационни и насърчителни действия- Възстановяване на 
сигурността и безопасността в кризисни ситуации: интеграционни проекти, демонстрационни проекти и проекти 
за проучване на общностния капацитет- Сигурност и общество ( Граждани и сигурност; Разбиране на 
организационните структури от потребителите; Проучвания за сигурността като развиваща се концепция; 
Сигурност в икономиката). В тази област са допустими съвместни проекти, мрежи и  координационни и 
насърчителни действия.- Сигурност на проучванията, координацията и структурирането: мрежи и 
координационни и насърчителни действия. Бенефициенти: Със съвместни проекти и мрежи могат да 
кандидатстват поне 3 юридически лица , установени в страни членки на ЕС или страни кандидатки за членство. 
Не се допускат кандидати от една и съща страна. Референтен номер на поканата: Identifier: FP7-SEC-2009-1. 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=137 

Покана по специфична програма ''Гражданско правосъдие'' ЕК представя покана за осигуряване на 
оперативни грантове по специфична програма ''Гражданско правосъдие'' 

 
Краен срок: 13 ноември 2008 г. Цели- да се подпомогне съдебното сътрудничество на ниво ЕС 
- да се премахнат затрудненията във функционирането на трансграничните граждански дела в страните членки- 
да се подобрят контактите и обмена на информация между юридическите, съдебни и административни власти, 
както и да насърчават тренинга на членове на съдебната власт. Бенефициенти организации с нестопанска цел, 
които:- са юридически лица, установени в страна членка на ЕС с изключение на Дания - организации с 
общоевропейска насоченост, по- специално в областта на специфична програма ''Гражданско правосъдие'', в 
които участват поне 13 страни членки, ИЛИ: - организации, които имат корпоративна или организационна 
структура в поне 13 страни членки чрез техните клонове или офиси;- организации, които работят в официално 
сътрудничество с организация, в която участват поне 13 страни членки на ЕС. Работата им трябва да се 
координира от общ секретариат или от някоя от страните членки; 
- организации, които работят в мрежа с организация, в която участват поне 13 страни членки на Е. 
Максималната сума за финансиране на проект е 250 000 евро. 
 http://ec.europa.eu/justice_home/funding/civil/doc/og_call_2008_en.pdf 
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Стаж в Европейски център за превенция и контрол на заболяванията 
Краен срок: За първата сесия крайният срок е 30 януари 2009 г., за втората – 30 април 2009.г. Европейският 
център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) организира шестмесечни стажове два пъти годишно. 
ECDC e агенция, чиято дейност се изразява в подобряване на защитата срещу инфекциозни заболявания на 
европейско равнище. Стажантската програма предоставя възможност за младите дипломанти да се запознаят с 
дейността на центъра, както и да натрупат професионален опит в областта на борбата с инфекциозните 
заболявания. Желаещите могат да кандидатстват за позиции в следните области: клинични инфекциозни 
заболявания, микробиология, публично здравеопазване, епидемиология, статистика в областта на инфекциозните 
заболявания, социални науки, медицинска информатика, научни и/ или рискови контакти. Европейски център за 
превенция и контрол на заболяванията осигурява месечна стипендия от 1000 евро на стажантите и покрива 
пътните им разходи. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: - да са граждани на страните 
членки, страните кандидатки или страните от ЕИП (Исландия, Норвегия, Лихтенщайн). - да притежават диплома 
за завършено висше образоване - да владеят перфектно един от официалните езици на ЕС, както и английски език 
– работния език на програмата. За кандидатите от страни, които не са членки на ЕС задължителен е само 
английският. - кандидатите не трябва да са участвали в други стажантски програми в европейски институции или 
да са работили в европейска институция. http://ecdc.europa.eu/documents/recruitments/call_for_applications.pdf 
http://ecdc.europa.eu/en/Job_opportunities/Traineeship/ 

 
Покана за партньорски проекти по програма ''Младежта в действие'' 

Краен срок: 1 декември 2008 г. ЕК представя покана за подкрепа на проекти за партньорства на регионални 
или местни публични органи или органи, работещи в младежкия сектор на европейско равнище. Поканата е в 
рамките на дейностите по програма ''Младежта в действие''2007- 2013 г. Допустими кандидати: Проектите 
трябва да бъдат изготвени от местни публични органи или органи, работещи в младежкия сектор на европейско 
равнище (ENGO) с членуващи в организации в най-малко страни по програмата ''Младежта в действие''. 
Кандидатите трябва да имат статут на юридически лица, установени в една от страните по програмата най-малко 
една година преди подаване на заявлението. Страните по програмата са следните:- страните членки на ЕС- 
страните от ЕАСТ (Исландия,Норвегия,Лихтенщайн)-Турция. 
 
Дейностите за с продължителност 2 години и трябва да започнат между 1 април 2009 г. и 1 септември 2009 г. 
Допустими дейности: - Обмен на млади хора – по поддействие 1.1 на програма ''Младежта в действие''. - 
Инициативи на млади хора - по поддействие 1.2 на програма ''Младежта в действие' '- http://www.youthbg.info/  
http://eacea.ec.europa.eu/youth/calls2009/action41/index_en.htm 
Дейности по поддействие 4.1 на програма ''Младежта в действие'': Подкрепа за младежки организации, активни 
на европейско равнище. Заявленията трябва да бъдат изпратени до Изпълнителната агенция за образование, 
аудиовизия и култура („Агенцията“) най-късно до 1 декември 2008 г. на следния адрес: 
Agence Exécutive «Éducation, Audiovisuel et Culture»,Programme «Jeunesse en action», 
Appel à propositions EACEA/30/08, BOUR 01/001, Avenue du Bourget 1,  B-1140 Bruxelles 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:250:0045:0046:BG:PDF 

 
Покана за кандидатстване по специфична програма ''Хора'' (FP7) 

Краен срок: 2 април 2009 г. или 8 октомври 2009 г. ЕК представя покана за предоставане на грантове за опитни 
изследователи по специфична програма ''Хора'' на Седма рамкова програма: Грантове за реинтеграция. 
Такива грантове се предоставят на изследователи, които търсят постоянна работа в областта на научните 
изседвания и имат изкарано минимум 18 – месечно обучение в рамките на ''Дейностите на Мари Кюри''. 
Дейности:- Грантове за реинтеграция ''Мари Кюри'' за Европа: Подкрепа за обучение и кариерно развитие на 
изледователи (IRG) - Международни грантове за реинтеграция ''Мари Кюри'': Подкрепа за обучение и кариерно 
развитие на изледователи (ERG)Условия за кандидатстване:- За IRG могат да кандидатстват опитни 
изследователи, които са участвали в обучения или в мобилност в рамките на Седма рамкова програма или някоя 
от предхождащите я Рамкови програми за минимум 18- месечен период.- За ERG могат да кандидатстват опитни 
изследователи от страните членки на ЕС или асоциираните страни, които имат поне 3- годишен изследователски 
опит в трета страна. Identifier: FP7-PEOPLE-2009-RG 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=168 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage 
Търсене на партньори 
http://cordis.europa.eu/fp7/partners_en.html  http://7fp.mon.bg/index.php  
 



Бюлетин „Гражданите на Европа”  Година  I  Издание I  Брой 6  17 Октомври 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 

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

 

ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 2007-2013 Г." 

 
Покана за иновативни проекти - Процедура BG161PO003-1.1.02: „Подкрепа за внедряване в 
производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” 

Краен срок: 7 януари 2009 г.  Цел: Основната цел на процедурата е да предостави интегрирана консултантска и 
инвестиционна подкрепа на българските предприятия в изпълнението на успешни проекти за внедряване в 
производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги (като услугите следва да са 
резултат от внедрен иновативен процес или продукт) с висока добавена стойност. Дейности : По Елемент 
''Инвестиции'' са допустими следните дейности:- Закупуване на ново оборудване, необходимо за внедряване в 
производството на иновативни продукти, процеси или услуги- Закупуване на комплектни възли, агрегати и 
детайли, които се възлагат при създаване на части от или на цялата поточна линия за производство на 
иновативния продукт / реализация на иновативния процес;- Придобиване на дълготрайни нематериални активи, 
пряко свързани с внедряването на иновативни продукти, процеси или услуги - закупуване на специализиран 
софтуер, свързан с внедряването на иновативния продукт, процес или услуга;- Строително-монтажни дейности, 
пряко свързани с инсталирането на закупуваното по проекта оборудване. Елемент ''Услуги'' включва следните 
дейности:- Услуги, свързани с оптимизиране на технологии за производство, респективно за създаване или 
реализиране на иновативния продукт, процес или услуга;- Разработване на специализиран софтуер, свързан с 
внедряването на иновативния продукт, процес или услуга;- Разработване на бизнес и маркетингови стратегии за 
реализация на внедрените в производство иновативни родукти, процеси, услуги- Консултантски и юридически 
услуги, свързани със защита на правата върху интелектуална собственост по внедряваните по проекта иновативни 
продукти/процеси/услуги. 
- Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния 
продукт, процес или услуга. Бенефициенти : Допустими по процедурата за безвъзмездна финансова помощ са 
само кандидати, които отговарят на следните общи критерии: - Да са юридически лица или еднолични търговци, 
регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите 
- Да са регистрирани преди 31 декември 2006 г. - Да имат седалище в България 
- Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в  качеството на посредници, 
и- Да разполагат със стабилни и достатъчни източници на финансови средства, които да гарантират 
финансирането на проекта 
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева  
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:  4 млн. лева 
http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_21.html  
 
Схема - 2.1.2. - 2008 г. - Процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно 

признати стандарти”. 
Краен срок: 5 януари 2009 г. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – 
Междинно звено на оперативната програма кани желаещите да представят проектни предложения по 
Приоритетна ос 2:„Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", 
Област на интервенция 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията", Операция 2.1.2: 
"Покриване на международно признати стандарти", като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: 
BG161PO003-2.1.03„Покриване на международно признати стандарти". Допустими за финансиране са 
дейности, отнасящи се към следните елементи: Консултантски услуги – за предоставяне на професионални 
съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка и въвеждане на системи за управление (СУ) и 
международно признати стандарти в предприятията; Инвестиционна подкрепа – ограничена подкрепа за 
инвестиции в оборудване и нови технологии, които са задължително свързани с въвеждането на СУ и/или 
международно признати стандарти; Услуги за сертифициране и/ или изпитване за удостоверяване 
съответствието на продукти. Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са 
публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg  и www.sme.government.bg. 
 http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_24.html 
 
Покана по Процедура: BG161PO003-2.1.04 -“Технологична модернизация в малки и средни предприятия” 
Краен срок: 12 януари 2009г. Основната цел на процедурата е оказването на подкрепа на малки и средни 
предприятия в България в постигането на технологична модернизация чрез насърчаване на инвестициите в ново 
оборудване и технологии, както и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации с оглед 
разширяване на дейността и повишаване на конкурентоспособността     на предприятията.        Допустими за 
финансиране са следните дейности: По елемент „Инвестиции”:  Закупуване и въвеждане в експлоатация 
(доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи 
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дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с 
компютърните приложения; Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи - 
софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или специализирани компютърни 
приложения за дизайн и разработване на продукти,  права по патенти, лицензи, „ноу-хау” или не патентовани 
технически познания и др.; Подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и 
производствени помещения чрез строително-монтажни работи (СМР), водещо до повишаване на стойността им, 
когато това е непосредствено свързано с и необходимо за въвеждането в експлоатация на направените 
инвестиции по проекта.По Елемент „Услуги”: Консултантски услуги, свързани с въвеждането на нови 
технологии, процеси, продукти/услуги в предприятието, в т.ч. разработване на бизнес и маркетингови стратегии. 
http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_22.html  
 
 
Покана по  Процедура: BG161PO003-2.1.05 -“Технологична модернизация в големи предприятия” 

Краен срок: 12 януари 2009 г. Основната цел на процедурата е оказването на подкрепа на 
предприятията в България в постигането на технологична модернизация чрез насърчаване на инвестициите 
в ново оборудване и технологии с оглед разширяване на дейността и повишаване на 
конкурентоспособността на предприятията. Допустими за финансиране са следните дейности: 
Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване)на машини, 
съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на 
компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения; Закупуване и въвеждане в 
експлоатация на дълготрайни нематериални активи - софтуерни приложения за управление на 
производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на 
продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау" или не патентовани технически познания и др.; 
Подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и производствени помещения 
чрез строително – монтажни работи (СМР), водещо до повишаване на стойността им, когато това е 
непосредствено свързано с и необходимо за въвеждането в експлоатация на инвестициите, закупени по 
проекта.  http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_23.html 

 
 

 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 „Пловдивските общински служители канят на стаж 
бъдещите си колеги от Европейския колеж по икономика и управление”. 

Европейският колеж по икономика и управление започна да изпълнява съвместен проект с община Пловдив 
за обучение на 80 студенти от специалностите "Публична администрация" и "Бизнес администрация". Той се 
финансира от Европейския съюз по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" и е за срок от 1 
година. Целта на проекта е да се укрепят връзките между висшето образование и местната администрация в 
качеството й на бъдещ работодател.  
Водеща организация: Европейски колеж по икономика и управление 
Партньор: Община Пловдив 
Продължителност:   12 месеца. Общата стойност на проекта по Оперативната програма на ЕС е 64 хил. лева. По 
него 80 редовни студенти от Колежа ще работят 1 месец в общинската администрация на Пловдив. За 
практическото им обучение са определени 5 преподаватели от висшето училище и 15 наставници от местната 
администрация. Те са изработили с всеки студент индивидуален план за стажа - обучение на място в сградата на 
кметството, запознаване с етичния кодекс на местната администрация, поставяне на задачи и разрешаване на 
конкретни управленски казуси. Стажантите са разпределени в 9 дирекции и отдели на Общината за 
административно обслужване на гражданите и започват работа през този месец. Програмата на стажа съчетава 
графика на учебните занятия в Колежа и работното време на общинските служби. Обучението на място ще се 
провежда до февруари, като, освен в сградата на кметството, студентите ще работят и в администрацията на 
шестте пловдивски района. Специална комисия от преподаватели и експерти в областта на мениджмънта, 
правото, социологията и организационното поведение ще анкетира граждани и участници в проекта, за да 
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изберат "най-перспективен млад общински служител" и "най-добър наставник на млади служители". Призовете 
ще бъдат връчени в края на проекта от кмета на град  Пловдив. Тогава ще бъде изработен и наръчник на 
стажанта – общински служител. 
 

 
Работна среща „Да доближим Европа до гражданите и бизнеса” 

Община Пловдив и Европейски Информационен Център Europe Direct на Община Пловдив, с медийното 
партньорство на Дарик Радио проведоха съвместно Работна среща „Да доближим Европа до гражданите и 
бизнеса”, която е част от проявите в рамките на Дни на отворените врати за градовете и регионите. 
Лектори на събитието бяха г-жа Биляна Раева –депутат от Европейския парламент, която представи презентация 
на тема ”Да доближим работата на Европейския парламент до бизнеса и гражданите” и  г-жа Владислава 
Христозова – експерт в Генерална дирекция „Регионална политика” към Европейската комисия – Брюксел, която 
говори на тема „Информираност,комуникация и прозрачност на всички нива”. Европейският Информационен 
център EUROPE DIRECT  на Община Пловдив” представи  презентация на тема “Практически аспекти и 
функции на центъра Европа Директ”, а  г-жа Валентина Измирова – представител на Община Пловдив в 
Брюксел направи представяне на „Дни на отворените врати 2008 – Брюксел” и проекта „Културно-исторически 
маршрути”. Презентациите може да откриете в нашата интернет странаца в секция Документи: 
http://www.europeplovdiv.eu/component/option,com_jdownloads/Itemid,65/task,viewcategory/catid,7/lang,bulgarian/ 
Среща  се проведе на 14 септември 2008 г. в залата на Исторически музей Пловдив – мястото, където е 
заседавало събранието на Източна Румелия. На срещата присъстваха над 100 души, които с голям интерес 
изслушаха презентациите и зададоха много въпроси на лекторите. 
Бяха раздадени пакети с информациони материали,  подсигурени с помоща на Представителството на ЕК в 
София и Генерална дирекция „Регионална политика” към Европейска комисия – Брюксел.  

 
Домакин на срещата - Исторически музей Пловдив – гр. Пловдив 

 

 

 

 

 

Във връзка с организирането и протичането на мероприятието от името на екипа на проекта благодарим 
на Генерална дирекция „Регионална политика” към Европейска комисия – Брюксел, Представителството 
на Европейска комисия в София, на ръководството и екипа на Община Пловдив, на ръководството и 
екипа на Исторически музей Пловдив, гр. Пловдив, на екипа от Дарик Радио и на всички присъстващи на 
срещата. 

 

Европейски Информационен Център Europe Direct на Община Пловдив и СОУ „Димитър 
Матевски”  проведоха съвместно среща – представяне. 

В рамките на проекта, като част от дейностите беше проведена съвместна среща на 7 октомври 2008 г. На 
срещата представихме Европейски Информационен Център  Europe Direct  на Община Пловдив пред нашите 
гости. На срещите присъстваха ученици и учители от училището. Срещата имаше своята уникална атмосфера. 
Продължителността на срещата беше  2 часа. На срещата представихме: 1.проекта и информационния център, 2. 
Презентация на тема „Европейски съюз- създаване,символи,история, Лисабонския договор, Институции на ЕС” 
3. Представяне на програмите „Учене през целия живот”, „Коменски”, "Еразъм”,", Леонардо да Винчи"  и 
„Грундвиг” на Европейския съюз и информация по тема „Пътуване в Европа”. 4. Игра –викторина, за да 
проверим наученото и затвърдим знанията на децата. Децата получиха и пакет информационни материали.  
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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 Мария Петрова – преподавател по англйски език в СОУ „Димитър Матевски” и на всички 
присъстващи на срещата. 

Европейски Информационен Център Europe Direct на Община Пловдив и СОУ 
„Н.Й.Вапцаров”  проведоха съвместно среща представяне. 

В рамките на проекта като част от дейностите беше проведено съвместна среща 16 октомври 2008 г. На срещата 
представихме Европейски Информационен Център  Europe Direct  на Община Пловдив пред присъщващите .На 
срещите присъстваха ученици и учители от училището. Срещата имаше своята уникална атмосфера. 
Продължителността на срещата беше  2.5 часа. 1.На срещите представихме проекта и информационния център, 
2. Презентация на тема „Европейски съюз- създаване,символи,история, Лисабонския договор, Институции на 
ЕС” 3. Представяне на програмите „Учене през целия живот”, „Коменски”, "Еразъм”,",Леонардо да Винчи"  и 
„Грундвиг” на Европейския съюз информация на тема  „Пътуване в Европа”. 4. Игра –викторина, за да проверим 
наученото и затвърдим знанията на учениците. Участниците получиха и пакет информационни материали и 
плакати.   

 
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 Антоанета Димитрова  – зам.директор, г-жа Елинка Недялкова – преподавател, г-жа Лиляна 
Грозева– преподавател в СОУ „Н.Й.Вапцаров” и на всички присъстващи на срещата. 

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  
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 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  
 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: 

EURAXESS - Мрежа за подпомагане мобилността на Европейските учени   
EURAXESS Service е мрежа от повече от 200 центъра , намиращи се в 35 европейски държави. Ако сте учен, 
който често пътува и работи в чужбина, EURAXESS Service може да  помогне на вас и семейството ви при 
всяка стъпка от вашето преместване,започвайки от родната ви страна и продължавайки докато се установите в 
някоя друга европейска държава. Тази безплатна, съобразена с индивидуалните изисквания на клиента услуга 
съществува , за да направи живота ви по-лесен.  Ще получите изчерпателна и актуална информация, както и 
съобразена с вашите потребности помощ по всички въпроси и проблеми, отнасящи се до вашият професионален 
живот и ежедневие. Екип от добре информирани специалисти е на ваше разположение навред в Европа.  Можете 
да потърсите информация и помощ в зависимост от вашите нужди по следните въпроси: 

‐ Настаняване; 
‐ Ежедневни грижи и обучение в училище; 
‐ Права върху интелектуалната собственост; 
‐ Езикови курсове; 
‐ Признаване на квалификации; 
‐ Заплати и данъци; 
‐ Социални и културни аспекти; 
‐ Социално осигуряване , пенсионни права и                                                                               

здравеопазване; 
‐ Визи; 
‐ Разрешителни за работа; 

Ако  се  интересувате  от  свободни  работни  места  за  учени:    http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm                  
Българската  мрежа  от  центрове  за  мобилност  на  учените  http://www.eracareers‐
bg.net/test1.php?cid=4&pcid=4  е  създадане  в  България  като  част  от  Европейската  мрежа  ERA  MORE 
http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm?l1=0&l2=1&CFID=398172&CFTOKEN=bd4d9e2fdd3ff1b‐E5DF7241‐
F194‐E1FA‐9D2AFA6425FB5CD5  .  Тя  включва  Национален  център,  регионални  центрове  и  Център  за 
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междусекторна  мобилност  на  учените.  Националният  център  за  мобилност  на  учените  е  създаден  към 
Софийски университет 'Св. Климент Охридски' с цел да действа като свързващо звено между европейските 
и българските центрове и мрежи за мобилност на учените.  
Регионалните  центрове  за  мобилност  на  учените  са  определени  от  Министерство  на  образованието  и 
науката  при  спазването  на  принципа  за  оптимално  географско  покритие  на  научните  организации  и 
университети  в  страната.С  оглед  на  това  България  е  разделена  на  4  региона  ‐  северен,  източен,  южен 
централен и югозападен.  
http://www.eracareers-bg.net/test1.php?cid=4&pcid=4 
EURAXESS‐Links  е инструмент за създаване на контакти между европейски учени в чужбина. Той осигурява 
информация за научни изследвания в Европа, Европейската политика за научни изследвания, възможности 
за  финансиране  на  научни  изследвания,  за  международно  сътрудничество  и  транснационална 
мобилност.Членството е безплатно. 
Главната  цел  на  EURAXESS‐Links    е  да  се  създаде  просперираща  мултидисциплинарна    мрежа  от 
изследователи,  учени  и  преподаватели,  във  всички  нива  на  тяхната  кариера,  работещи  в  чужбина. 
Мрежата вече работи в САЩ от 2005  година  ,а през   юни 2008  стартира нейното изграждане и в Япония. 
http://cordis.europa.eu/euraxess‐links/index.cfm?fuseaction=h.display&uuid=1108F8B2‐BCDC‐BBA0‐
D87DBBA0F9F83550 
Що е то изследовател? Европейската комисия определя ролите и отговорностите. 
Европейската комисия е приела Европейска Харта на Изследователите и Кодекс за поведение при подбор 
на учените. http://www.mzp.government.bg/NacSlujbi/NCAN/EVROHARTA1.pdf  
Тези  два  документа  ,адресирани  към  учените  ,  а  също  и  към  работодателите  и  финансиращите 
организации в обществения и частния сектор, са ключови елементи от политиката на Европейския съюз за 
превръщане  на  научните  изследвания  в  привлекателна  професия,  която  е  важна  част  от  стратегията  за 
стимулиране на икономическия растеж и разкриване на нови работни места. 

 
ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ 

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

Европейски Информационен Център  Europe Direct  на Община Пловдив започва да приема 
заявки за участие в 2 модулно  Обучение “Управление на проекти” 
Обучението ще се проведе през последната седмица на ноември и първата на декември. 
Ще бъде с продължителност 2 модула по 2 дни и цена от 240 лева без ДДС. 
Основната цел на обучението е да развие практическите умения на участниците за разработване на проекти 
съобразно изискванията на присъединителните програми. 
След приключване на обучението, участниците ще могат да прилагат логически модели при разработване на 
проекти, в това число: Ще могат да правят анализ на проблемите и на задачите; Ще могат да попълват логически 
рамки; Успешно ще формулират индикатори за отчитане на съдържанието на успеха; Ще могат да правят анализ 
на средата, в която ще се развива проектът и да идентифицират потенциалните рискове за проекта, чието 
отрицателно въздействие трябва да бъде отслабено; Ще са развили своите умения за работа в малки екипи по 
разработване на проекти, като разпределят правилно задачите помежду си независимо от личните нагласи и 
интереси. 
Заявка за участие: 
ул. “Княз Церeтелев” № 1,гр.Пловдив, България тел.: +359 32 625955 , тел./факс:  +359 32 625956 
e-mail:  ed@plovdiv.bg 
 
Информационни дни по обявените четири процедури за подбор на проекти по Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. 
Стара Загора 29.10.08 – сряда, Областна администрация, Заседателна зала, ет.1, бул. „Цар Симеон Велики”№ 
108 10.00 – 15.00 ч.  
Хасково 30.10.08 – четвъртък 10.00 – 15.00 ч. Областна администрация Заседателна зала пл. "Свобода" № 5 
Пловдив 31.10.08 - петък -  Зала „Пловдив” , Конферентен център, Международен Панаир Пловдив  
http://www.sme.government.bg/IANMSP/story.aspx?id=1397 
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Национален информационен ден и индивидуални консултации в София, на 18 и 19 ноември 2008 година по 
Програма INTERREG IVC.  
Информационният ден ще се проведе от 9.00 часа в зала “Пресцентър” на МРРБ. Карта на мястото на 
събитието: http://www.sofia.bg/newmap.asp?x=1950&y=1150  
За презентациите и частта, посветена на въпроси и отговори ще бъде осигурен превод. Индивидуалните 
консултации на 18 и 19 ноември 2008 година ще се проведат на английски език.  
Моля всички, които желаят да участват в събитието да попълнят регистрационния формуляр, приложен към 
обявата и да го изпратят не по-късно от 02 ноември 2008 година на факс: 02/9405405 или по електронна поща:  
ivc.ncp.bg@gmail.com.  Тъй като местата са ограничени, националното звено за контакт ще потвърди участието на 
регистрираните участници по факс или е-mail. 
Подробна информация за предстоящи събития, пакетът от документи за кандидатстване, формуляр за 
представяне на проектни идеи и търсене на партньори по програмата ще бъдат публикувани на интернет 
страницата на програмата , както и на http://www.bgregio.eu.  
Регистрационен формуляр за участие и проектна идея за индивидуална консултация: 
http://www.bgregio.eu/FCKeditor/UserFiles/File/Info_Day_registration_Sofia.doc  
Предварителен дневен ред  
http://www.bgregio.eu/FCKeditor/UserFiles/File/draft%20agenda.doc  
 

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 
1206 Employee representatives in an Enlarged Europe 
1207 Aeronautics Research 
1208 Eurostat Agriculture 
1209 Programme Marie Curie Actions 
1210 European Research for a healthier future 
1211 Joint Report on social protection and social inclusion 
1212 Competition Policy Newsletter 
1213 Euro-Mediterranean statistics 
1214 Decision-making: exchange of good practices 
1215 Equal Voices  
1216 A reward Challenge How the multiciplity of languages could strengthen Europe 
1217 FEMIP Annual report 2007 
1218 European Office – Public Finance  
1219 Protecting workers in hotels, restaurants and catering – с примерни проекти 
1220 Key Publications of the European Union 2008 
1221 Лисабонският договор 
1222 Практическо ръководство по секторна програма „Леонардо” 
1223 Практическо ръководство по секторна програма „Коменски” 
1224 Практическо ръководство по секторна програма „Еразъм” 
1225 Практическо ръководство по секторна програма „Грюндвиг 
1226 Правила за оцеляване и първа помощ 
1227 Моите основни права – малка книжка  
1228 Бизнеспланът и Вашият път към успеха 
1229 Европейска сметна палата 2007 
1230 The European consumer Centres Network 2007 Report 
1231 Regions for economic change 
1232 Enterprise Europe Network В подкрепа на бизнеса – брошура 
1233 TEMPUS– брошура 
1234 Eurostat – Information society statistics – брошура 
1235 European guide to European structural business statistics – брошура 
1236 Здравословни работни места  – брошура 
1237 Statistics on regions and cities - брошура 
1238 Labour market statistics – брошура 
1239 Government finance statistics – брошура 
1240 Програма Култура – Отвъд границите  – брошура 
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1241 От Болоня до Лондон Пътят на Болонския процес 
1242 Обучение в областта на туризма– с примерни проекти 
1243 Обучение на преподаватели и наставници – кариерно развие– с примерни проекти 
1244 Е- обучение– с примерни проекти 
1245 Междукултурен диалог– с примерни проекти 
1246 Инфобюлетин Център за развитие на човешките ресурси – 1бр. 
1247 Езикови компетенции - – с примерни проекти 
1248 Еврото: готови за бизнес - Подготовка на вашето дружеството за работа в евро. 

Периодични издания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Лисабонският договор – ефективност, демокрация, прозрачност"  
http://ec.europa.eu/bulgaria/documents/citizens/online_publications/lisbon_treaty.pdf  
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 
Eвропа в 12 урока 
http://bookshop.europa.eu/eubookshop/FileCache/PUBPDF/NAAK06290BGC/NAAK06290BGC_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  
Оперативна програма за междурегионално сътрудничество 2007-2013 Интеррег ІVС 
http://www.interreg4c.net/load/2007-07-26_INTERREG_IVC_OP_final.pdf  

    

 


