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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 правосъдие, свобода и 
сигурност. 
Политика на ЕС за Безопасност на храните 
 
ПОЛИТИКА НА ЕС ЗА ПРАВОСЪДИЕ, СВОБОДА 

И СИГУРНОСТ 
ЦЕЛИ 
За периода 2007 – 2013г. политиката покрива широк 
спектър от цели и области на интервенции, засягащи в 
еднакво важна степен институциите на страните-членки 
на ЕС, гражданите, бизнеса и неправителствения сектор. 
Тези области включват: 

 Свободно движение на хора; 
 Имиграция и право на убежище; 
 Контрол на външните граници на ЕС, 
митнически и визов контрол; 

 Сътрудничество между полицейските власти; 
 Борба срещу тероризма, престъпността и 
незаконния трафик на наркотици; 

 Защита на личните данни и правата на човека и гражданина; 
ИНСТИТУЦИИ 
Главна дирекция „Правосъдие,свобода и сигурност” на Европейската комисия е основната институция на 
ниво Европейски съюз , отговаряща за прилагане на политиката на европейско ниво. 
Други важни институции в ЕС с компетенции в областта са: 

 Европейският парламент и по-специално комисията за граждански свободи и права, правосъдие и 
вътрешни работи ; 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=BG&body=LIBE 

 Съветът на министрите на ЕС; http://www.consilium.europa.eu/ 
 Съдът на европейските общности ; http://www.curia.europa.eu/en/index.htm 
 Европейският омбудсман; http://www.ombudsman.europa.eu/ 
 Европейският надзорен орган по защита на данните; http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB 

В България основните държавни институции, отговорни за прилагане на тази политика са: 
 Министерство на правосъдието; http://www.mjeli.government.bg/ 
 Министерство на вътрешните работи; http://www.mvr.bg 

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ 
За периода 2007-2013 г. ще бъдат в сила три специализирани рамкови програми за подкрепа на Европейското 
пространство на правосъдие, свобода и сигурност: 

 Програма „Сигурност и  гарантиране на свободите” , с бюджет от 745,20 млн. евро – подкрепя по-
специално борбата с тероризма, трафика на хора и престъпления срещу деца, незаконния трафик на 
наркотици и оръжие, корупцията и  финансовите измами; 

 Програма „Основни права и правосъдие”, с бюджет от 542,20 млн. евро – подкрепя дейности в 
областта на гражданското правосъдие; 

 Програма „Солидарност и управление на миграционните потоци”, с бюджет от 4020,37 млн. евро – 
главната цел е да стимулира справедливото разпределение на отговорности между страните-членки при 
въвеждането на интегрирано управление на външните граници на ЕС и при прилагането на общи 
политики в областта на имиграцията и предоставянето на убежище. 

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_intro_en.htm 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
http://ec.europa.eu/justice_home/web/intro/web_intro_en.htm 
 
ОБЩИНА ПЛОВДИВ  Дирекция ”ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО” – НАДЕЖДНИЯТ ПАРТНЬОР 
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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 ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 
Здравето е ключов фактор за икономически растеж и просперитет. Инвестициите в здравната инфраструктура 
имат решаваща роля за постигането на целите на Лисабонската стратегия. Подобряването на здравния статус на 
населението е инвестиция в човешкия капитал и влияе върху икономическото развитие на страните-членки. 
Политиката на ЕС за общественото здраве е фокусирана върху постигането на следните основни цели: 
ЦЕЛИ: 

 Подобряване на здравния статус на населението; 
 Увеличаване на инвестициите за здраве; 
 Намаляване на различията в здравната инфраструктура и превенцията на здравните рискове; 
 Повишаване на способността за бърза и координирана реакция на заплахите за здравето; 
 Подобряване на достъпа до здравна информация; 
 Увеличаване на дейностите за промоция на здравето; 

ИНСТИТУЦИИ 
 Основна институция в ЕК, отговаряща за политиката на обществено здраве е Генерална Дирекция 

„Здраве и защита на потребителите” (ГД САНКО) , http://ec.europa.eu/health/index_en.htm 
 Националната институция ,която провежда държавната политика в областта на здравеопазването е 
Министерството на здравеопазването , http://www.mh.government.bg/ 

 Национален център по опазване на общественото здраве, http://www.nchmen.government.bg/ 
БЪЛГАРИЯ И ПОЛИТИКАТА ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
Здравето на нацията е стратегически приоритет на държавата и обществото. Подобряването на здравния статус е 
общодържавна и общонационална задача. Фокус на дейностите на здравната система в България са промоцията 
на здраве и профилактиката на болестите. 
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ 
Финансовата рамка за структурните фондове на Европейския съюз за периода 2007 – 2013г. обхваща голям брой 
от мерки ,които са пряко насочени към инвестиции в сферата на здравеопазването: 

 Модернизация на здравната инфраструктура; 
 Техническа помощ; 
 Инвестиции в медицинско оборудване и медицински изделия; 
 Лабораторно оборудване; 
 Въвеждане на информационни технологии в здравеопазването; 
 Обмяна на опит; 
 Научни изследвания; 

За България, разработените Оперативни програми включват мерки за инвестиции в областта на 
здравеопазването: www.eufunds.bg 
Европейската комисия публикува периодично  обяви за търгове и безвъзмездна помощ в областта на 
общественото здраве : http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/financing_en.htm 
До края на 2008г. ще е в сила и Програмата на ЕС за общественото здраве ,която подпомага дейности като 
предоставяне на информация ,бързо реагиране на заплахи за общественото здраве , обмен на добри практики , 
провеждане на обучения: http://ec.europa.eu/health/ph_programme/programme_en.htm 
БЕНЕФИЦИЕНТИ 
По изпълнение на мерките в областта на здравеопазването , интегрирани в Оперативните програми, 
бенефициенти на помощта могат да бъдат: 

 Публични лечебни заведения 
 Медицински университети 
 НПО в областта на общественото здраве 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
http://ec.europa.eu/phea/index_en.html  http://www.evropa.bg    http://europa.eu/scadplus/leg/en/s03000.htm 

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

ЕВРОТО € 

Партньори по проекта:  Европейския колеж по икономика и управление и Център “Образование за демокрация”. 
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В миналото държавите от Европейския съюз направиха няколко опита да създадат икономически съюз и 
единна валута. Но европейските държавни ръководители успяха да се споразумеят за ясна програма за 
приемане на единна валута едва през 1991 г. в град Маастрихт, Холандия. Страните, които решиха да приемат 
еврото, трябваше да подготвят своите икономики в следващите няколко години - тези подготвителни действия 
са известни като "икономическа конвергенция". Всяка нова държава-членка, присъединяваща се към ЕС, поема 
задължението да въведе еврото, когато изпълни всички необходими условия за това. Изпълняването на 
критериите демонстрира висока степен на устойчиво икономическо сближаване на държавата-членка с 
икономиката на еврозоната преди въвеждането на еврото.  Първият от тях е темпът на инфлация, който може да 
е максимум 1.5% по-висок от средния темп на инфлация в трите страни от Европейския съюз с най-ниска 
инфлация. Третият критерий е бюджетният дефицит, който не може да надхвърля 3% от брутния вътрешен 
продукт (БВП). Вторият критерий е постигането на номинален дългосрочен лихвен процент, който да е 
максимум 2% по-висок от средния за трите страни с най-ниска инфлация.. Четвъртият критерий е съотношение 
публичен дълг/БВП, което не може да надхвърля 60%.Гледа се доходността на 10-годишните ДЦК в национална 
валута на съответната държава. Икономическата конвергенция гарантира гладкото функциониране на 
икономиката на еврозоната, както и че държавата-членка може да се развива и просперира в нея. 
На 1 януари 1999 г. еврото бе въведено като "разплащателна единица". Това означава, че то можеше да се 
използва за много финансови операции на хартиен носител, но все още не беше налично във вид на банкноти и 
монети. Това бе направено с цел различните финансови системи, действащи в банките и компаниите, да имат 
достатъчно време да се адаптират към новата валута. 
След това, на 1 януари 2002 г. евро банкнотите и монетите бяха въведени в 12-те страни, които приеха еврото – 
Белгия,Германия, Франция, Италия, Ирландия, Испания, Люксембург, Холандия, Австрия, Португалия, 
Финландия, Гърция. Банкоматите даваха евро, а магазините връщаха ресто само в евро. За кратък период всички 
банкноти и монети от старите национални валути бяха събрани от магазините и банките, и бяха извадени от 
обращение - гражданите на страните от еврозоната имаха само евро в джобовете и портфейлите си. 
През м. януари 2007 г. Словения първа, от новоприетите държави-членки на ЕС, прие еврото, последвана от 
Малта и Кипър през м. януари 2008 г.  
В момента еврозоната включва 15 държави. Днес еврото е единствената 
валута във всички държави от еврозоната. Това означава, че вече няма да има 
нужда да обменяте монети и банкноти, когато прекосявате границите. Така че 
търговията се извършва много по-лесно, предоставяйки ни по-голям избор 
от стоки. По същият начин пътуването е много по-лесно и по-евтино, тъй 
като вече не ни се налага да обменяме валута, когато отиваме на почивка в 
чужбина.  
 
И накрая, тъй като еврозоната обхваща голяма територия с над 320 милиона 
души, тя е икономически мощна. Това означава, че има по-голяма 
икономическа стабилност - което ни помага да повишим стандарта си на 
живот. Не всички държави от Европейския съюз използват 
 еврото – някои от тях все още използват своята собствена национална валута.  
 
 
Основната причина за това е, че техните икономики все още не са готови да приемат еврото, но 
две държави (Дания и Великобритания) взеха решение засега да запазят националната си валута.  
Повечето от тези държави се подготвят за приемане на еврото и за присъединяване към 
еврозоната в бъдеще. 
За да може паричната единица да запази стойността си, икономиката на дадена държава трябва да бъде 
добре управлявана.  
 
По същия начин икономиката на държавите от еврозоната трябва да бъде добре управлявана, за да може еврото 
да поддържа добро ниво и да спомага за създаването на благосъстояние и работни места на територията на 
страните от Европейския съюз. 
  
Това се постига чрез Икономическия и валутен съюз (ИВС). Всички държави от Европейския съюз са част от 
ИВС. В рамките на ИВС всяка държава от еврозоната управлява собствената си икономика, като спазва 
определени правила, за да гарантира стабилността на еврото и икономиката в еврозоната. Тези правила поставят 
ограничения по отношение на размера на средствата, които дадена държава може да получи под формата на 
заем. Ограничавайки размера на дълга на дадена държва, правилникът на ИВС гарантира устойчивостта на 
икономиката на тази държава - с други думи, че тя ще може да плаща своите дългове и пенсиите в бъдеще. 
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Задължение на Европейската комисия и на Съвета, в които участват министрите на държавите-членки, е да 
следят дали всяка държава спазва установените правила. 
 
Европейската централна банка (ЕЦБ), базирана във Франкфурт, Германия, допринася в голяма степен за 
икономическата стабилност в еврозоната. ЕЦБ има изключителното право да емитира банкноти и да ръководи 
паричната политика.Това означава, че ЕЦБ поддържа нисък ръст на инфлация и стабилност на цените. Ценовата 
инфлация посочва до каква степен цените на стоките в магазините и на други места се повишават ежегодно. 
Ниската ценова инфлация се отразява благоприятно на потребителите и бизнес средите. Лихвените проценти 
също са ниски, следователно, получаването на заем е по-изгодно, тъй като лихвите върху заемите са по-ниски. 
По този начин за гражданите е много по-лесно да закупят първото си жилище или нов автомобил Тъй като 
еврото се използва във всички 15 държави от еврозоната, можем лесно да направим съпоставка на цените. 
Следователно, можем да поръчаме стоки, например, телевизор или книга, от друга държава, ако там те са по-
евтини. В резултат на това конкуренцията между доставчиците се повишава и магазините намаляват цените още 
повече. 
Ниската и стабилна инфлация се отразява благоприятно на предприятията. Компаниите могат да търгуват по-
лесно в чужбина. Също така, те могат да получават заеми по-лесно, за да правят инвестиции за бъдещото си 
развитие. Всичко това спомага за икономическия растеж и създава повече работни места. 
Подготовката за преминаване към еврото трябва да започне много преди определянето на  официалната дата за 
въвеждането на еврото като разплащателна единица , която да замени националната валута на дадена държава-
членка на ЕС. Ценни съвети за това как да подготвите своята фирма за преминаване към еврото можете да 
прочетете в брошурата Еврото: готови за бизнес - Подготовка на вашетодружеството за работа в евро. 
http://bookshop.europa.eu/eubookshop/FileCache/PUBPDF/KC8107173BGC/KC8107173BGC_002.pdf 
 

Евро: една валута с много видове художествено оформление 
 
Като всички валути еврото си има име и символ. Името – евро – е избрано от Европейския съвет на срещата му в 
Мадрид през 1995 г. като част от приготовленията за единната валута. Символът на еврото – € – е вдъхновен от 
гръцката буква епсилон (Є). Това е и първата буква на думата „Европа“ в латинската азбука, а двете успоредни 
линии минаващи през символа означават стабилност. Европейската комисия организира вътрешен конкурс за 
символ на еврото. Разгледани са около 30 проекта - десет от които са изпитани сред обществеността – а 
окончателният дизайн е избран от двете най-добри предложения от тогавашния председател на Комисията, Жак 
Сантер и комисаря Ив Тибо де Силги през 1995 г. През февруари 1996 г. Европейският паричен институт (ЕПИ) 
започна конкурс за дизайн на евробанкнотите. Той продължи до средата на септември на същата година.  
 
През декември 1996 г. Съветът на ЕПИ избра един проект на дизайн на серия сред 44 анонимни проекта. 
Печелившият проект е изработен от  Роберт Калина от Централната банка на Австрия Съветът беше 
подпомогнат от международно жури, съставено от признати специалисти по маркетинг, дизайн и история на 
изкуството; както и от проучване сред обществеността, извършено в 14 държави-членки на Европейския съюз. 
През 1998 г. Управителният съвет на ЕЦБ одобри окончателния дизайн. През юли 1999 г., след поредица от 
подготвителни технически действия, започна производството на евробанкноти. Всяка национална централна 
банка (НЦБ) трябваше да реши къде да се отпечата първоначалното количество евробанкноти, необходимо за 
нейната страна.  
 
Серията евробанкноти включва седем различни номинални стойности (купюри): 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 
€, 500 €.Всички евро банкноти с една и съща номинална стойност имат едно и също художествено оформление 
във всички държави. На лицевата страна на банкнотите са изобразени прозорци и врати. Те символизират 
европейския дух на отвореност и сътрудничество. 12-те звезди на Европейския съюз (ЕС) изобразяват 
динамиката и хармонията на съвременна Европа.  
Мостовете на обратната страна символизират комуникацията между европейските народи и между Европа и 
останалия свят.   
                                                                                                                                                                        
Другите елемени от дизайна включват:  

• името на валутата – евро – с латински (EURO) и с гръцки (EYPΩ) букви;  
• инициалите на Европейската централна банка в пет езикови варианта – BCE, ECB, EZB, EKT и EKP, 

съответстващи на тогавашните 11 официални езика на ЕС;  
• символът © обозначаващ защита на авторското право, както и  
• знамето на ЕС. 
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Производството на евробанкноти започна през юли 1999 г. и в него участваха 15 печатници на банкноти, 
разположени в редица страни от еврозоната. До 1 януари 2002 г. за тогавашните 12 участващи страни беше 
отпечатано първоначално количество от 14,89 млрд. банкноти, включително логистични запаси. При обща 
номинална стойност от 633 млрд. ЕUR, ако банкнотите се поставят една до друга, получената дължина е равна 
на пет пъти разстоянието до Луната. 

  
Серията евро монети включва осем различни номинални стойности (купюри): 1, 2, 5, 10, 20 и 50 цента, 1 € и 2 €. 
Евро монетите имат обща страна (лицевата) и национална страна (гърба на монетата). Дизайнът на общите 
страни на евро монетите е дело на Люк Люикс от Белгийския кралски монетен двор. На тях са представени 
изображения на Европейския съюз или на Европа, които символизират единството на ЕС. На националните 
страни на монетите са представени характерни за държавите изображения, обикновено на елементи от 
историята, изкуството или природата на съответната държава, заобиколени от 12-те звезди на Европейския съюз. 
 
Около 52 млрд. монети на обща стойност от 15,57 млрд. EUR бяха произведени в 16 европейски монетни двора 
за замяна на националните монети в тогавашните 12 страни от еврозоната при първото преминаване към евро 
през 2002 г. 
 
Европейската централна банка решава кога да бъдат отпечатани нови банкноти. Трябва да се отпечатат нови 
евро банкноти по установения ред, за да задоволят повишената нужда от пари в брой и да заменят повредени или 
скъсани банкноти, които са били извадени от обращение. Всяка национална банка на държава от еврозоната има 
дял в производството на нови банкноти.  Независимо от това коя национална банка произвежда евро банкнотите, 
те са абсолютно еднакви, с изключение на серийните им номера.  
ЕЦБ одобрява и количествата монети, които всяка държава-членка може да произведе според нуждите си. В 
последствие всяка държава-членка в еврозоната носи отговорност за производството на своите собствени монети 
с характерното национално художествено оформление на едната страна. 
 

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

финансиране от ЕС  
 

 

  
Програма Европа за гражданите (2007-2013) - Europe for Citizens Programme (2007-2013) 

Цели на програмата: Предоставяне на гражданите възможност за участие в процеса на обединение на Европа и 
обогатяване на културното є разнообразие; Оформяне на европейска идентичност, основана на общи ценности, 
история и култура; Подобряване на взаимното разбиране между европейските граждани и граждански 
организации, допринасяне за общуването между културите, зачитане на културното многообразие; 
Приближаване на Европа до гражданите чрез популяризиране на европейските ценности и постижения. 
Европа за гражданите ще се фокусира върху 4 ключови дейности: 
Дейност 1: “Активни граждани за Европа” 
Тази дейност пряко привлича гражданите чрез дейности по побратимяване на градове от различни държави и 
граждански проекти за обсъждане на европейските теми и развиване на взаимното разбиране. 
Дейност 2: “Активно гражданско общество в Европа” включва: 

• Структурна подкрепа за европейски мозъчни тръстове; 
• Структурна подкрепа за граждански организации на европейско ниво; 
• Подкрепа за проекти, инициирани от граждански организации. 

Дейност 3: “Заедно за Европа” включва: 
• Публични прояви като възпоменателни церемонии, награди и общоевропейски конференции; 
• Изследвания; 



Бюлетин „Гражданите на Европа”  Година  I  Издание I  Брой 7  30 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 

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” 

 

• Информация и методи на разпространение. 
Дейност 4: “Жива Европейска памет”. Тази дейност включва: 

• Опазване на мемориалните паметници в името на жертви на нацизма и документите по спасяването на 
жертви на Холокоста; 

• Опазване на мемориалите на жертви на Сталинизма.  
Програмата има общ бюджет от 215 млн. EUR за седемте години (2007-2013). 
В решението за създаване на програмата е посочена следната разбивка между различните действия: Действие 1: 
най-малко 45%, Действие 2: приблизително 31%, Действие 3: приблизително 10%, Действие 4: ~~ 4%. 
Програмата е отворена за всички участници, които насърчават активното европейско гражданство. 
Например: 

 местни органи и организации 
 европейски организации за изследване на публичната политика (“мозъчен център”) 
 групи граждани 
 организации на гражданското общество 
 неправителствени организации 
 професионални съюзи 
 образователни институции 
 организации, действащи в областта на доброволческата работа 
 организации, действащи в областта на любителския спорт и т.н. 

Някои действия по програмата обаче целят по-ограничен кръг от организации.Допустимостта на 
организациите заявители е специфично определена за всяка мярка/подмярка в ръководството на 
програмата. 
Програмата е отворена за държавите-членки на Европейския съюз към 1 януари 2007 г., а имeнно за следните 
страни:Австрия, Белгия, България, Кипър, Чешка република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, 
Гърция,Унгария,Ирландия,Италия,Латвия,Литва,Люксембург,Малта,Нидерландия,Полша,Португалия,Румъния,
Словашка република,Словения,Испания,Швеция,Обединено кралство. 
Програмата е отворена за други страни, а именно: държавите от ЕАСТ, които са страни по споразумението за 
ЕИП, страните кандидатки и страните от Западните Балкани, при условие че са изпълнени определени законови 
и финансови задължения.Следните страни са се присъединили към програмата и следователно могат да участват 
напълно във всички действия на програмата: Хърватия (от ноември 2007 г.). 
Критерии за допустимост 
За да бъде допуснато до избор, заявлението за субсидия трябва да е подадено чрез съответен формуляр за 
заявление, в съответния краен срок, от юридическо лице, което е установено в една от участващите 
страни.Заявителят трябва да е нестопанска организация. Заявлението трябва също така да отговаря на 
специфичните критерии за допустимост, посочени в разделите за съответните действия. 
Специфични цели 
Програмата има следните специфични цели, които ще бъдат прилагани на транснационална основа: 
• сближаване на хора от местните общности в цяла Европа, които споделят и обменят опит, мнения и ценности, 
учат се от историята и създават бъдещето; 
• насърчаване на действия, дебати и разсъждения, свързани с европейското гражданство и демокрацията, 
колективните ценности, общата история и култура, чрез сътрудничество в организации на гражданското 
общество на европейско ниво; 
• приближаване на Европа до нейните граждани чрез насърчаване на европейските ценности и постижения и в 
същото време чрез съхраняване на паметта за тяхното минало; 
• поощряване на взаимодействието между граждани и организации на гражданското общество от всички 
участващи страни, с което се допринася за междукултурния диалог и представянето на европейското 
многообразие и единство, със специално внимание към действията, целящи развитието на близки връзки между 
гражданите от държавите- членки на Европейския съюз в състава му отпреди 30 април 2004 г., игражданите от 
държавите-членки, които са се присъединили след тази дата. 
Приоритетни теми на програмата “Европа за гражданите” 
Програмата дава приоритет на определени теми със специална значимост за развитието на активното европейско 
гражданство. 
 
Заявителите по програмата се приканват да засегнат в своите проекти една или повече от тези приоритетни 
теми. Въпреки това програмата остава отворена за новаторски, базисни проекти,които не попадат в обхвата на 
тези приоритетни теми. 
Постоянни теми и техният годишен фокус 
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1.Бъдещето на Европейския съюз и неговите основни ценности  
  Нови институционални развития -Първостепенен приоритет ще се даде на проекти, които поставят 
началото на дебат и обсъждане на развитието на ЕС в контекста на договора от Лисабон. 

 Празнуване на 9-и май – Денят на Европа  
2. Активно европейско гражданство: участие и демокрация в Европа 

 Участието на жените в политическия живот 
3. Междукултурен диалог 

 2008 – Европейската година на междукултурния диалог 
3. Благоденствието на народите в Европа: заетост, социално сближаване и устойчиво развитие 

 Спорт за активно гражданство и социално включване 
4.Въздействие на политиките на ЕС в обществата 

 Европейската година на творчеството и иновацията 2009 
Контакти: 
Министерство на външните работи, София 1040, ул. “Александър Жендов” № 2 
Дирекция “Информация, връзки с обществеността и европейска комуникация” 
Отдел “Информация”,Лице за контакт: Светла Желязкова, Началник отдел тел.: (02) 948 22 18, факс: (02) 870 30 
41, е-mail: iprd@mfa.government.bg 
Запитвания за информация могат да бъдат отправяни към: 
EACEA- Unit P7 Citizenship, ‘Active European Remembrance’,Avenue du Bourget, 1 (BOUR 00/13),B-1140 Brussels, 
Belgium E-mail : eacea-p7-remembrance@ec.europa.eu 
Fax: +32 2 296 23 89 http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm 
Ръководство на програмта на български: 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/documents/programme_guide_bg.pdf  
 http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html 
 

 

Финансовия инструмент за околна среда LIFE+ 

Основната цел на финансовия инструмент е да подпомага приоритетно мерки по разработване и прилагане на 
политиката за околна среда на Общността. На 15 юни 2007 г. влезе в сила Регламент № 614/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета, относно финансовия инструмент за околна среда LIFE+.  
LIFE+ съдържа три основни компонента: 
Природа и биоразнообразие: по този компонент ще се съфинансират практически или демонстративни мерки 
за подкрепа на изпълнението на целите в областта на природата и биологичното разнообразие, като мерки за 
опазване на защитени видове и хабитати, допринасящи за прилагането на Директива 92/43/ЕС и Директива 
79/409/ЕС. Максималният размер на съ-финансирането от бюджета на LIFE+ по този компонент е 50% от общия 
бюджет на проекта, но може да достигне до 75% за проекти, насочени към опазване на приоритетни видове и 
хабитати.  
Политики и управление в областта на околната среда: по този компонент ще се съфинансират проекти, 
допринасящи за прилагането на законодателството на Общността във всички сектори в сферата на околната 
среда, в т.ч. новаторски или демонстративни мерки за насърчаване на прилагането и развитието на политиката 
на Общността. Максималният размер на съфинансирането от бюджета на LIFE+ по този компонент е 50% от 
общия бюджет на проекта.  
Информация и комуникации: по този компонент ще се съфинансират проекти за осъществяване на кампании 
за повишаване на информираността на обществеността по въпроси, свързани с опазването на околната среда и 
основно защита на природата и биологично разнообразие, включително и проекти, свързани с опазването на 
горите от пожари. Максималният размер на съфинансирането от бюджета на LIFE+ по този компонент е 50% от 
общия бюджет на проекта.  
Основен приоритет на LIFE+ е опазването на природата и биологичното разнообразие.  
 
Финансиране и схема на управление на средствата 
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LIFE+ включва единна схема на управление на средства: централно пряко управление, осъществявано от 
Европейската комисия. Крайното решение, относно избирането и финансирането на дадено проектно 
предложение се взима от Европейската комисия, с помощта на Комитет, съставен от представители на всички 
страни – членки (чл.13 и 14 от Регламент № 614/2007). Националните компетентни органи в отделните страни – 
членки имат за задача да съберат всички проектни предложения, след което да ги представят на Европейската 
комисия за оценка и одобряване.  
Бенефициенти по LIFE+ 
Публични или частни органи и организации, държавни институции, неправителствени организации могат да 
бъдат бенефициенти по финансовия инструмент. 
Комисията кани регистрирани в Европейския съюз организации да представят предложения за LIFE+ 

поканаза представяне на проекти  
Краен срок Предложенията за проекти се предават на компетентните национални органи до 21 ноември 2008 г. 
Заявления Предложенията трябва да бъдат представяни чрез попълване на специални формуляри. Формулярите 
и указанията за попълването им, които включват подробни обяснения относно условията за допускане и 
процедурите, могат да бъдат намерени на интернет страницата на Комисията на следния адрес: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm 
Предложенията трябва да бъдат представяни на CD-ROM или DVD в електронен формат PDF чрез 
сканиране на оригиналните разпечатани на хартия формуляри. 
Настоящото съобщение обхваща следните теми: 
1. LIFE+  Природа и биологично разнообразие   
Главна цел: Опазване, съхранение, възстановяване, наблюдение и подпомагане на функционирането на 
природните системи, естествените местообитания, дивите флора и фауна, с цел овладяване на намаляването на 
биологичното разнообразие, включително разнообразието на генетичните ресурси, в рамките на ЕС до 2010 г.  
2. LIFE+  Политика и управление на околната среда 
Главни цели:  
— Изменението в климата: Стабилизиране на концентрациите на парникови газове на равнище, което 
предотвратява глобалното затопляне с повече от 2 °C.  
— Води: Допринасяне за повишаване на качеството на водите чрез разработване на икономически ефективни 
мерки за постигане на добро екологично състояние с оглед разработването на първия план за управление на 
речните басейни съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (Рамкова директива за 
водите) до 2009 г. 
— Въздух: Постигане на нива на качество на въздуха, които не пораждат значителни отрицателни въздействия и 
опасност за човешкото здраве и околната среда. 
— Почви: Опазване и осигуряване на устойчивото използване на почвите чрез запазване на функциите им, 
предотвратяване на опасностите за почвите, смекчаване на тяхното въздействие и възстановяване на замърсени 
почви. 
— Градска околна среда: Допринасяне за подобряване на екологичното състояние на урбанизираните райони в 
Европа. 
— Шум: Допринасяне за разработване и прилагане на политика относно шума в околната среда. C 178/22 BG 
Официален вестник на Европейския съюз 15.7.2008 г. 
— Химикали: Подобряване до 2020 г. на опазването на околната среда и здравето от рисковете, причинени от 
използването на химикали,. чрез прилагане на законодателството относно химикалите, по-специално Регламент 
(EO) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (REACH) и Тематичната стратегия за устойчиво 
използване на пестициди. 
— Околна среда и здравеопазване: Развиване на информационна база за политиката в областта на околната 
среда и здравеопазването (План за действие в областта на околната среда и здравеопазването за 2004-2010 г.). 
— Природни ресурси и отпадъци: Разработване и изпълнение на политики, предназначени за осигуряване на 
устойчиво управление и използване на природните ресурси и отпадъците, подобряване на екологичните 
показатели на продуктите, на моделите за устойчиво производство и потребление, предотвратяване, 
оползотворяване и рециклиране на отпадъците; допринасяне за ефективното прилагане на Тематичната 
стратегия за предотвратяване и рециклиране на отпадъците. 
— Гори: Осигуряване, особено чрез координационна мрежа на ЕС, на конкретна и всеобхватна основа за обмен 
на информация, необходима при определяне на политиката относно горите във връзка с изменението на климата 
(въздействие върху горските екосистеми, ефекти на смекчаване и заместване), биологичното разнообразие 
(базова информация и защитени горски зони), горските пожари, състоянието и защитните функции на горите 
(вода, почва и инфраструктура), както и допринасяне за опазване на горите от пожари. 
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— Нововъведения: Допринасяне за развиването и нагледното прилагане на подходи за иновативна политика, 
технологии, методи и инструменти в помощ на изпълнението на Плана за действие в областта на екологичните 
технологии (ETAP). 
— Стратегически подходи: Насърчаване на ефективното изпълнение и прилагане на законодателството на 
Общността в областта на околната среда и подобряване на базата от знания за политиката в областта на околната 
среда; подобряване на екологичните показатели на МСП. Въпреки че Комисията приветства всички проекти, 
които са свързани с горепосочените главни цели, предимство ще бъде дадено на проектите, които се отнасят до 
изменението на климата. 
3. LIFE+ Информация и комуникации 
Главна цел: Разпространяване на информация и повишаване на осведомеността по въпросите на околната среда, 
включително мерки за предотвратяване на горски пожари; и осигуряване на подкрепа за придружа- ващи мерки, 
като предоставяне на информация, осведомителни дейности и кампании, конференции и обучения, включително 
обучения по предотвратяване на горски пожари. Въпреки че Комисията приветства всички проекти, които са 
свързани с горепосочената главна цел, предимство ще бъде дадено на проектите, които се отнасят до овладяване 
на намаляването на биологичното разнообразие.  
Дялове на съфинансиране от ЕС 
1. LIFE+ Проекти, свързани с природата и биологичното разнообразие 
— Делът на финансовата помощ на Общността е най-много 50 % от приемливите разходи. 
— По изключение максимален дял на съфинансиране от 75 % се прилага по отношение на предложенията, които 
са насочени към приоритетните местообитания/видове съгласно директивите за птиците и местообитанията. 
2. LIFE+ Политика и управление на околната среда 
— Делът на финансовата помощ на Общността е най-много 50 % от приемливите разходи. 
3. LIFE+ Информация и комуникации 
— Делът на финансовата помощ на Общността е най-много 50 % от приемливите разходи. 
Предложенията за проекти се изпращат на националния орган на държавата-членка, в която е регистриран 
бенефициерът. След това предложенията се предават от националните органи на Комисията до 5 януари 2009 г. 
Бюджет: Цялостният бюджет за помощи за проекти по LIFE+ за 2008 г. възлиза на 207 500 000 EUR. Най-малко 
50 % от тази сума се отпускат за мерки за подпомагане на опазването на природата и на биологичното 
разнообразие. Индикативните финансови средства за 2008 г. по държави-членки са следните: 
График на дейностите по представяне, оценка и подбор на проектните предложения 
Публикуване на поканата за представяне на предложения                          15 юли 2008 г. 
Семинар за потенциалните кандидати, организиран от Комисията           юли-ноември 2008 г. 
Краен срок за кандидатите за изпращане на предложенията до компетентните институции в съответната страна- 
членка                                                                                                                 21 ноември 2008 г. 
Краен срок за страните- членки за изпращане на предложенията до Комисията  5 януари  2009 г. 
Подбор, оценяване и преглед януари до                                                         юли 2009 г 
Краен срок за подписване на грантовите споразумения                              31 декември 2009 г. 
Възможно най-ранната стартова дата на проектите за 2008 г.                    1 януари 2010 г. 
Финансиране: За България за 2008 г. е определен индикативен бюджет в размер на 4 467 666 евро. Най-малко 
50 % от тази сума се отпуска за мерки за подпомагане опазването на природата и на биологичното разнообразие. 
Документи за кандидатстване : Документите за кандидатстване за 2008 г. (насоки за кандидатстване, 
формуляри за кандидатстване и приложения към тях) могат да бъдат изтеглени от официалната страница в 
интернет на Европейската комисия за „LIFE+”  
Срок и място за подаване на проектните предложения 
За текущата 2008 г. проектните предложения следва да бъдат подадени от кандидатите до Министерството на 
околната среда и водите, най-късно до 21 ноември 2008 г. на адрес:  
Министерството на околната среда и водите,1000 София бул. “Мария Луиза” 22 
Деловодство, партер,Лица за контакт по процедурата за кандидатстване с проектни предложения по 
финансовия инструмент „LIFE+” за 2008 г. 
Природа и биологично разнообразие 
Кръстю Попов,главен експерт в отдел “Биологично разнообразие”,Дирекция “Национална служба за защита на 
природата”,Министерство на околната среда и водите,Адрес: 1000 София бул. “Мария Луиза” 22,Тел. (+359 2) 
940 6102,E-mail: kpopov@moew.government.bg 
Политики и управление в областта на околната среда 
Ганя Христова,Държавен експерт в отдел “Стратегии и програми за околната среда” 
Дирекция “Стратегии, координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество” 
Адрес: 1000 София ул. “У. Гладстон” 67,Тел. (+359 2) 940 6245, 
E-mail: ganyah@moew.government.bg  
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Информация и комуникации 
Недялка Илиева,И. д. началник отдел “Стратегии и програми за околната среда” 
Дирекция “Стратегии, координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество” 
Адрес: 1000 София ул. “У. Гладстон” 67,Тел. (+359 2) 940 6299 
E-mail: ilievanelly@moew.government.bg  
За повече информация посетете официалната интернет страница на Европейската комисия за „LIFE+”: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm 
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm__ 
Life+ Newsletter 
http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsletter/archive2008/documents/lifenews0908.pdf 
http://www.moew.government.bg/life/index.html 

 
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 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  
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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  
 

Покана по Процедура:  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 „Проект за съхраняване на редки и особено значими 

колекции”. 
 

През м. ноември, 2006 г. четири големи, обществени библиотеки стартираха Проекта „Мрежа на регионалните 
библиотеки за съхранение на редки и особено значими колекции чрез използването на нови и по-ефективни 
методи”, финансиран от Министерство на образованието и науката по Програмата „ Проучване на националните 
културно-исторически ценности като част от европейското културно наследство и съвременни методи за тяхното 
съхранение”. За реализирането на Проекта се учреди консорциум между Регионална народна библиотека „ 
Петко Р. Славейков”–гр. Велико Търново, Регионална народна библиотека „Иван Вазов” – гр.  Пловдив, 
Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” – гр. Кюстендил, Регионална библиотека „ Петър Стъпов” – гр. 
Търговище    и основен партньор за софтуерното оборудане и поддръжка  фирма СофтЛиб ООД – гр. София. 
Консорциумът е създаден да изгради и поддържа Електронен своден каталог на редки и особено значими 
колекции, който ще бъде достъпен и в Интернет пространството. 
Желанието на работните екипи от библиотеките е да се даде гласност на изследването, което да бъде включено в 
изработването на национален  своден каталог на ръкописните и старопечатни книги. Основната цел, която си 
поставят библиотеките чрез изграждането на сводния каталог е да се предостави по-широк достъп и 
информираност за наличните фондове от редки и ценни колекции в българските библиотеки, а чрез 
„дигиталните” библиотеки с пълнотекстови бази данни от ръкописи и старопечатни сбирки бърз и лесен достъп 
до потребителите, а така също и съхранение на това ценно културно-историческо наследство на България. 
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Информационна среща-семинар на тема  

„Източници на информация за Европейския съюз”. 
В рамките на проекта, като част от дейностите беше проведена съвместна среща на 21 октомври 2008 г. от 
Европейски Информационен Център Europe Direct на Община Пловдив и Отдел „Методичен на Народна 
библиотека "Иван Вазов" – Пловдив.  
Срещата имаше своята уникална атмосфера. Продължителността на срещата беше  3 часа. На нея представимхме 
информация за:   - Мрежата „Европа Директно” и възможностите за достъп до нея;   - Европейския съюз в 
интернет;   - Онлайн книжарницата на Европейския съюз;   - Възможностите за достъп до безплатни и платени 
публикации на европейските  институции;    -Достъпа до документи и архиви в интернет;   - Достъпа до 
законодателството на Европейския съюз;   - Възможностите за финансиране по Програмите на ЕС;   - 
Образователните програми, стажовете  и перспективите за работа в ЕС;   - Друга полезна информация, свързана 
с ЕС. Всички присъстващи получиха пакет с информационни материали за своята библиотека. Срещата премина 
при огромен интерес и на нея присъстваха над 90 библиотекари, представители на университетите, училищата, 
читалищата и други специализирани библиотеки в Пловдивска област и град Пловдив и срещата постигна своята 
цел - да запознае участниците с възможностите за ползване на литература и намиране на  информация за 
законодателството, политиките и запознаване с възможностите за намиране на информация за други мрежи и 
ползване на  интернет  страниците на оперативните програми. 
 

Домакин на срещата - Отдел „Методичен на Народна библиотека "Иван Вазов" – Пловдив. 
 

 

 

 

 

 

Във връзка с организирането и протичането на мероприятието от името на екипа на проекта благодарим 
за перфектната и професионална работа на Ръководството на Народна библиотека "Иван Вазов" и на  
екипа на Отдел „Методичен” и специално на г-жа Златка Иванова - Завеждащ отдел и на методистите г-
жа Стефка Илиева и г-жа Ангелина Ставрева, които ни оказаха ценна и акуратна  помощ, както  и на 
всички присъствали на срещата. 

Център за социално предприемачество и Европейски Информационен Център Europe Direct 
на Община Пловдив  проведоха съвместно кръгла маса на тема: 

Центърът за социално предприемачество в полза на общините и бизнеса за усвояване на 
средства от Европейските фондове 

 
Срещата се проведе на 24 октомври 2008 г. в зала № 5 на Дома на техниката, гр. Пловдив под патронажа на 
депутата от Европейския парламент Петя Ставрева. На срещата бяха поканени представители на общините, 
малки, средни и големи предприятия, обучаващи институции и нестопанския сектор, имаше представител на 
МРРБ .  
 
Партньорите представиха отворените в настоящия момент 17 покани по оперативните програми за финансиране 
на проекти в полза на общини, малки, средни и големи предприятия, обучаващи институции и нестопанския 
сектор. 
 
На срещата представихме Европейски Информационен Център  Europe Direct  на Община Пловдив пред 
присъщващите и услугите които гражданите могат да ползват. Срещата имаше своята уникална атмосфера. 
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Продължителността на срещата беше  2 часа.Участниците също така получиха и пакет информационни 
материали.   

Домакин на срещата - Център за социално предприемачество 
 

 

 

 

 
 

Във връзка с организирането и протичането на мероприятието от името на екипа на проекта благодарим 
на г-жа Петя Ставрева на г-жа Янка Давчева  и на всички присъствали 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  

 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  
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В този брой на бюлетина ви представяме по-подробно: 

PLOTEUS - портал за образователни възможности в Европа.    
PLOTEUS е портал за образователни възможности в Европа (Portal on Learning Opportunities throughout the 
European Space)  Той е създаден с цел  да подпомага правото на свободно движение на европейските граждани, 
като предоставя богата и  полезна справочна информация за възможностите за образование и обучение в Европа  
на студентите, търсещите работа, работещите, родителите, съветниците по ориентиране и учителите. 
Порталът е достъпен и на български език. Информацията в него е подредена в 5 секции: 
Възможности за обучение – тук ще откриете множество връзки към интернет сайтове на университети и 
институции за висше образование, бази данни на училища, курсове за професионално ориентиране и обучение за 
възрастни. Секция  Обмен съдържа полезна информация за програмите и грантовете ( Erasmus, Leonardo da 
Vinci, Socrates, Tempus) осъществявани в европейските страни – как и с кого да се свържем, как се кандидатства 
за субсидия и т.н.Описание и обяснения за системите за образование и обучение в различните европейски 
държави можете да прочетете в секция Образователни системи . 
От секция Избери държава можете да научите всичко, което е необходимо да знаете, когато се премествате в 
друга европейска страна : стандарт на живот, такси за обучение, настаняване, законова основа и друга основна 
информация за съответната европейска държава. 
Ако след като сте прочели всички останали секции все още се нуждаете от допълнителна информация , можете 
да намерите съответните контакти, които да ви помогнат да се ориентирате, в секция Контакт .  
 
PLOTEUS се управлява от Главна дирекция „Образование и култура” на Европейската комисия в 
сътрудничество с националните ресурсни центрове за професионално ориентиране ( Euroguidance centers). 

Център за развитие на човешките ресурси - Euroguidance център България  
Адрес:ул. "Граф Игнaтиев" № 15, ет. 4,гр. София 1000,Тел.: (02) 9155 010,Факс: (02) 9155 049,E-mail: 
euroguidance@hrdc.bg , Интернет адрес: http://hrdc.bg   

 
http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=bg  

 
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 
1249 Вести – бр. 4 
1250 The priorities of EESC during the French presidency 
1251 Towards a common operational European definition of over-indebtedness 
1252 Regions and cities in a challenging world 
1253 Combating Climate change 
1254 Бизнес пътеводител Хасково – Еврос 
1255 Progress report on sustainable development strategy 
1256 Drugnet Europe Newsletter 
1257 Career development at work 
1258Corps Diplomatique 
1259  Working safely in a multicultural Horeca secor 
1260 Семейство, заетост и услуги 
1261 Family, Employment and servises 
1262 YouthNet 2007-2010 
1263 Manual for gender mainstreaming 
1264 Ново поколение програми за образование и култура 
1265 Plovdiv 
1266 Наръчник за план за мобилност 
1267 Commerce – описание проект по програма Интелигентна енергия 
1268 Европейските програми 2008-2013 
1269 What scorching weather? 
1270 Change management 
1271 Europe Informa – Italian language 
1272 Как да разбираме по-добре и да се ориентираме в основните документи за кандидатстване по ОП 
 „Конкурентноспособност” 
1273 Vocational education and training in Luxemburg  
1274 Convergence Report 2008 
1275 Employee representatives in an enlarged Europe – Volume 1 
1276 Employee representatives in an enlarged Europe – Volume 2 
1277 L`euro a dix ans 
 1278 European Foundation for the Improvement of Living and working Conditions annual report 2007  
1279 Под пъстрата дъга на Европа – Европа Директно – Русе  
1280 Развиващи се региони, развиваща се Европа 
1281 Final Report High level Group on Multilingualism 
1282 Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2008 
1283 Impact Assessment board Report 2007 
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1284 Translation tools and workflow 
1285 Promoting language learning and linguistic diversity 
1286 Key competences for lifelong learning European Reference Framework 
1287 Защита на правата ви на работещ на територията на ЕС 
1288 Parking card for people with disabilities in the EU 
1289 Trvalo udrzatelna buducnost v nasich rukack – на словенски език 

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 вашето дружеството 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  
ПРОГРАМА “Европа за гражданите” - РЪКОВОДСТВО НА ПРОГРАМАТА 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/documents/programme_guide_bg.pdf  
Новите определения за микро,малки и средени  предприятия - The new SME definition 
http://bookshop.europa.eu/eubookshop/FileCache/PUBPDF/NB6004773ENC/NB6004773ENC_002.pdf  
Структурните фондове на EC - наръчник за граждански организации  
http://www.debate-bg.org/mambo/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3&Itemid=47  

 

 


