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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 Регионално Развитие 
Политика на ЕС за научни изследвания и 
иновации 

 
ПОЛИТИКА НА ЕС ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
Политиката на ЕС за регионално развитие е изцяло 
подчинена на общите политически цели , заложени в 
Лисабонската стратегия : „... осигуряване на ускорен и 
устойчив икономически растеж и възстановяване на 
пълната заетост като ключова цел на икономичаската и 
социална политика.” Основните принципи,които  
определят регионалната политика на ЕС са солидарност 
 и икономическо и социално сближаване. 
ЦЕЛИ: 
За периода 2007 – 2013 г. политиката за регионално 
развитие има три основни цели: 

 Сближаване и намаляване на различията в 
развитието на регионите; 

 Регионална конкурентноспособност и заетост; 
 Европейско териториално сътрудничество; 

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ: 
• Европейски фонд за регионално развитие – финансира инвестиции в производството и разкриване на 

нови работни места ; проекти за създаване на нова и модернизиране на съществуваща инфраструктура; 
проекти за местно развитие и подкрепа на малки фирми: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_en.htm 

• Европейски социален фонд – финансира мерки ,подпомагащи социалната политика ; мерки за 
улесняване на достъпа и осигуряване на равни възможности на пазара на труда; инициативи за 
повишаването на професионалната квалификация и т.н. : 
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/fse/index_en.htm 

• Кохезионен фонд – финансира изграждането на транспортна и екологична инфраструктура в 
държавите-членки ,чийто БВП е по-нисък от 90% от средния в ЕС: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/cf/index_en.htm. 

• Специализирани фондове  
Европейски селскостопански фонд за развитие на селските райони  
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_en.htm 
Европейски фонд за развитие на рибарството : http://europa.eu?scadplus/leg/en/lvb/l66004.htm 

ФИНАНСОВА РАМКА 
За периода 2007 – 2013 г. средствата , които ще бъдат заделени по трите цели са на обща стойност 347,41 млрд. 
евро. 
ИНСТИТУЦИИ 

 Генерална дирекция „Регионално развитие „  на Европейската комисия  
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/history/index_en.htm 

 На национално ниво, целите и приоритетите на държавната стратегия в областта на регионалното 
развитие се провеждат от Министерството на регионалното развитие и благоустройството , 
www.mrrb.government.bg 

БЪЛГАРИЯ И РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ЕС  
Основният програмен документ,който представя цялостната стратегия за регионално развитие за периода 2007 – 
2013г. е Оперативна програма „Регионално развитие”. 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
http://europa.eu/scadplus/leg/en/s24000.htm 
Грантове и заеми: http://ec.europa.eu/grants/index_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                                  3 
Програми и предложения за финасиране   7 
Добри практики   15
Мрежи и служби   17
Обучения и семинари                                               19
Библиотека   20
Периодични издания   21

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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Комитет на регионите: http://www.cor.europa.eu/en/index.htm 
Инициатива на Европейската общност за транснационално сътрудничество: 
http://www.cadses.net/en/New_Programmes_2007_2013.html 
Програма JASPERS: http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jaspers_en.htm 
Програма JEREMIE: http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jeremie_en.htm 
Програма JESSICA: http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm 
 

ПОЛИТИКА НА ЕС ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ 
ЦЕЛИ: 
Научните изследвания и по-скоро създаването на Европейско изследователско пространство , е един от 
основните приоритети на Европейския съюз , залегнал още в Договора от Амстердам. За периода 2007 – 2013 г. 
основната цел на политиката на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите е да стимулира 
конкурентноспособността и устойчивия растеж на европейската икономика. 
ИНСТИТУЦИИ: 
 На европейско ниво основната институция е Европейската комисия и по-специално Главна дирекция 
„Изследвания” , http://ec.europa.eu/dgs/research/index_en.html. 
Министерството на образованието и науката е една от основните държавни институции в България, отговаряща 
за провеждане на европейските политики за насърчаване на научните изследвания и иновациите, 
www.minedu.government.bg 
Компетенции в тази област имат и Министерство на икономиката и енергетиката , www.mi.government.bg; както 
и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, www.daits.government.bg 
ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА: 
Седма рамкова програма за научни изследвания (FP7) -  
Основният инструмент ,чрез който ЕС подпомага финансово научните изследвания и иновациите . За периода 
2007 – 2013г. програмата има бюджет от 53,2 млрд. евро. Тя ще продължи да подкрепя дейности ,които са се 
доказали като успешни в миналото , като учебни посещения, стипендии и работа за научни работници и 
изследователи. 
Чрез подкрепата на FP7 резултатите от научните изследвания ,иновативните технологии и продукти ще станат 
по-лесно достъпни за бизнеса и най-вече за малките и средни предприятия . Това е особено важно за компаниите 
,които нямат възможности да инвестират в изследвания ,но имат капацитет да внедряват нови технологии и 
продукти ,важни за техния растеж и конкурентноспособност на европейския и световен пазар, 
http://ec.europa.eu/research/rtdinfo/special_fp7/index_en.html 
Европейската комисия публикува периодично и обяви за търгове в областта на изследванията, 
http://ec.europa.eu/dgs/research/tenders/index_en.html 
БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ПОЛИТИКАТА 

 Научни работници 
 Журналисти 
 Студенти  
 Преподаватели 
 Неправителствени организации 
 Политици 
 Бизнес 
 Граждани и неформални групи 

СЪВМЕСТЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР 
Една от основните специализирани служби на Европейската комисия ,чиято основна функция е да подпомага 
европейските политици при разработването ,развитието , прилагането и наблюдението на изпълнението на 
европейските политики в областта на научните изследвания и иновациите, http://www.jrc.ec.europa.eu. 
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ НА ЕК ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВИТИЕ (CORDIS) 
Специализирана информационна служба на ЕК ,предоставяща широка гама от информационни услугив сферата 
на научните изследвания – области на действие, възможности за финансиране , търсене на партньори на местно, 
национално или европейско ниво, http://cordis.europa.eu 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm 
http://ec.europa.eu/research/infocentre/index_en.cfm 

 
 
 
 

Партньори по проекта:  Европейския колеж по икономика и управление и Център “Образование за демокрация”. 
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Европейски Информационен Център  Europe Direct  на Община Пловдив ще представи по-подробна 
информация, свързана с темата Институции на ЕС. При попълването на анкетните карти при нашите 
срещи с граждани следващата тема към настоящия момент,  която интересува най-много анкетираните е: 
 

ИНСТИТУЦИИ И ДРУГИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
Европейският съюз е семейство от демократични европейски страни, решени да работят заедно за мир и 
благоденствие. Той не е държава, която трябва да замести съществуващите държави, но не е и поредната 
международна организация.  Европейският съюз е уникален. Той  има институционална система, която е 
единствена по рода си в света.  Неговите държави-членки са учредили общи независими институции, на които са 
отстъпили част от суверенитета си и които представляват интересите на Съюза като цяло, на страните-членки и 
на техните граждани, така че решенията по специфични въпроси от общ интерес да могат да се вземат по 
демократичен начин на европейско равнище. 
Трите главни институции на ЕС са Европейският парламент, Съветът на ЕС и Европейската комисия. 
 

Европейски парламент 
 
Европейският парламент се избира от гражданите на Съюза и представлява техните интереси. Неговите функции 
са определени в учредителните договори, а от 1979 г. членовете му се избират пряко. 
Изборите за Парламент се провеждат на всеки пет години като всеки гражданин на ЕС, който има право да 
гласува, може да вземе участие в тях. Поради това Парламентът е изразител на демократичната воля на 
гражданите на Съюза (повече от 455 млн. души) и представлява техните интереси в отношенията с останалите 
институции на ЕС. Членовете на Парламента не се групират по националности, а по политически групи.  
Политическите групи в  Парламента представляват различни концепции за европейската интеграция от силно 
федералистки до откровено скептични. 
Следващите избори ще бъдат през юни 2009 г. под надслова „Ти решаваш”. 
Списък на членовете на ЕП от България: 
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/search.do?country=BG&language=BG  
Както и националните парламенти, Европейският парламент работи по комисии. Парламентарните комисии се 
занимават с определени въпроси (външни отношения, бюджет, околна среда и др.).В Комисията за петициите 
гражданите на ЕС могат да отправят петиции директно към Парламента. 
Кореспонденция с граждани е услуга, която позволява на всеки гражданин да установи връзка с Европейския 
парламент, който, от своя страна, се старае да отговаря на въпросите. 

https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/citizensMail/secured/cmRequest.do?cmLanguage=bg 
Парламентът има три основни функции: 
* законодателна, която споделя със Съвета – т.е. да приема нормативните актове на ЕС. Участието му в 
законодателния процес помага да се гарантира демократичната легитимност на приетите текстове; 
* бюджетна, която споделя със Съвета и по този начин оказва влияние върху разходите на Съюза. В края на 
бюджетната процедура Парламентът приема бюджета в неговата цялост; 
* надзорна: Парламентът одобрява кандидатурите за членове на Комисията и има право да поиска оставката й. 
Той освен това упражнява политически надзор върху работата на останалите институции. 
Парламентът одобрява важните международни споразумения на ЕС, включително приемането на нови държави 
членки и търговските и асоциативни споразумения между ЕС и трети страни 
Парламентът избира Европейския омбудсман. 
Парламентът връчва всяка година наградата „Сахаров“ на личности или организации, допринесли за защитата на 
човешките права по света. 
Европейският парламент работи във Франция, Белгия и Люксембург. Пленарните сесии, в които участват всички 
депутати, се провеждат в Страсбург, официалното седалище на Парламента. Заседанията по комисии и 
допълнителните пленарни сесии (т.нар. Минисесии) се провеждат в Брюксел, а секретариата на Парламента е 
базиран в Люксембург. http://www.europarl.eu.int 
 

Съвет на ЕС 
Съветът на Европейския съюз е основният решаващ орган на ЕС. Както и Европейският парламент, Съветът е 
създаден с учредителните договори от 50-те години на миналия век. Той представлява страните-членки и на 
заседанията му присъства по един министър от националните правителства на страните-членки от ЕС.                                   
Основните отговорности на Съвета на ЕС са:  

• Осъществяване на законодателни функции заедно с Европейския парламент;  
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• Координиране на икономическите политики на страните-членки;  
• Сключване на международни споразумения от името на ЕС;  
• Осъществяване на контрол върху бюджета заедно с Европейския парламент;  
• Взимане на необходимите решения, свързани с общата външна политика и политиката за сигурност на 

основата на препоръки от Европейския съвет;  
• Координиране на дейностите на страните-членки, като приема мерки в областта на правосъдието по 

въпроси, свързани с полицията и други.  
 
Съветът заедно с Парламента определя правилата за всички дейности на Европейските Общности, които 
представляват „първата колона“ на ЕС: вътрешния пазар и повечето от общите политики.         В добавка 
Съветът носи основна отговорност за дейностите по „втората и третата колони“ - т.е. междуправителственото 
сътрудничество в сферата на общата външна политика и сигурност и на правосъдието и вътрешния ред. 
Съветът на ЕС не бива да се бърка с други институции с аналогично име, каквито са Европейският съвет и 
Съветът на Европа.В зависимост от въпросите на дневен ред Съветът се среща в различен състав, т.е. различни 
министри присъстват на заседанията. 
Работата на Съвета се подготвя от Комитета на постоянните представители на Държавите членки към ЕС 
(COREPER). Посланиците се срещат всяка седмица, за да подготвят дневния ред на Съвета. Въпросите на 
земеделието се разглеждат от Специален комитет за земеделието. Работата на COREPER се подпомага от 
различни работни групи, съставени от представители на националните администрации на Държавите членки. 
Седалището на Съвета на ЕС е в Брюксел, където се осъществяват министерските срещи освен през месеците 
април, юни, октомври, когато те се организират в Люксембург. http://www.consilium.eu.int. 
 

Европейска комисия 
Европейската комисия представлява интересите на Съюза. Както Парламента и Съвета тя е създадена с 
основните договори през 50-те години.Председателят и членовете на Комисията (общо 27 души - по един от 
държава-членка) се назначават в рамките на 6 месеца след избирането на новия Европейски парламент от 
националните правителства с мандат от 5 години и с одобрението на евродепутатите. Мандатът на сегашната 
Комисия с председател  Жозе Мануел Дурау Барозу изтича на 31 октомври 2009 г. 
Европейската комисия има следните функции:  

• Осъществява законодателна инициатива и отправя предложения към Парламента и Съвета на ЕС;  
• Носи отговорност за реализацията на бюджета и програмите, приети от Парламента и Съвета;  
• Следи за прилагането на договорите и правото на Общността заедно с Европейския съд;  
• Представлява интересите на Съюза на международно ниво, договаря международни споразумения.  

Към горепосочения институционален “триъгълник” на Съюза – Европейска комисия, Европейски съвет и 
Европейски парламент - се прибавят и други две институции: Европейският съд и Европейската сметна 
палата. Комисията е политически отговорна пред Европейския парламент, който има право да поиска 
освобождаването й. Отделни членове на Комисията могат да подадат оставка по искане на председателя и с 
одобрението на останалите членове. Комисията е представена на всички заседания на Парламента, където е 
длъжна да обяснява и обосновава действията си. Комисията редовно отговаря на писмени и устни въпроси на 
евродепутатите. Седалището на Комисията е в Брюксел, но тя има офиси в Люксембург, представителства във 
всички страни членки на ЕС и делегации в над 100 държави по света. http://ec.europa.eu/ 

 
Съд на Европейския съюз 

Съдът на Европейския съюз осигурява еднаквото тълкуване и ефективното прилагане на правото на ЕС. Той е 
създаден през 1952 г. Юрисдикцията му се простира върху спорове с участието на държави-членки, институции 
на ЕС, компании и физически лица. 
За да се облекчи работата на Съда, който обработва едновременно хиляди казуси, през 1989 г. беше създаден 
Първоинстанционен съд. Този съд, който функционира в рамките на Съда на ЕС, се произнася по определени 
казуси, предимно жалби на физически лица, компании и някои организации, както и случаи, отнасящи се до 
правото на конкуренцията. В неговите рамки е обособен Европейски административен трибунал, който се 
занимава с уреждане на спорове между ЕС и неговите служители. 
Въпреки че договорите не дават указания за състава на Съда и националността на съдиите, на практика в Съда 
има по един съдия от всяка държава членка. Работата на съдиите се подпомага от генерални адвокати, които 
представят публично и безпристрастно обосновани мнения по казусите. 
Съдиите и генералните адвокати се назначават от държавите-членки за мандат от 6 години с възможност за 
подновяване. Част от състава на Съда се подменя на всеки 3 години. Съдът на ЕС и Първоинстанционния съд 
имат председатели с мандат от 3 години. Седалището на Съда е в Люксембург.  http://curia.europa.eu/ 
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Европейска сметна палата 

Сметната палата се грижи всички приходи и разходи на Съюза да бъдат направени по законосъобразен начин, 
както и за управлението на бюджета. Тя е създадена през 1975г. 
Членовете на Сметната палата (одиторите) – по един от Държава членка - се назначават с единодушие от Съвета 
след консултация с Парламента. Мандатът на одиторите е 6 години, а този на председателя - 3 години. Сметната 
палата проверява документацията на всяко физическо или юридическо лице, което ползва или разпределя 
средства от бюджета на ЕС и често извършва проверки на място. Резултатите от проверките се вписват в 
доклади до Комисията и правителствата на Държавите членки. Сметната палата няма юридически правомощия. 
Ако одиторите установят нарушение, информират Европейската служба за борба с измамите и корупцията 
ОЛАФ.Една от ключовите функции на Сметната палата е да представя всяка година на Парламента и на Съвета 
одиторски доклад за изтеклата финансова година. Парламентът се запознава с доклада, преди да одобри 
бюджетния отчет на Комисията. Ако Сметната палата не установи нарушения, изпраща на Съвета и Парламента 
уверение в специален документ, че парите на европейските данъкоплатци са изразходвани законосъобразно. 
Сметната палата дава мнение за предложеното финансово законодателство и за мерките на ЕС за борба с 
измамите. За да работи добре, Сметната палата трябва да бъде абсолютно независима от другите институции, но 
в същото време да поддържа постоянна връзка с тях.Седалището на Сметната палата е в Люксембург. 
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/splash_page 

Европейски икономически и социален комитет 
Създаден през 1957 г. по силата на Римския договор ,Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) е 
консултативен орган, който предоставя официална възможност на различните групи по интереси в ЕС, например 
организациите на работодателите и профсъюзите, както и други сдружения на „организираното гражданско 
общество“, напр. асоциации на потребителите, да изразят своето мнение по основни въпроси в ЕС. Становищата 
на комитета се изпращат до по-големите институции — Съвета, Комисията и Европейския парламент. 
 ЕИСК е мост между Съюза и неговите граждани. Той създава условия за по-активно участие и включване на 
гражданите в обществения живот и следователно за по-демократично общество в Европа.                                                         
Европейският икономически и социален комитет има три основни функции: 

 съветва Съвета, Комисията и Европейския парламент — по тяхна молба или по собствена инициатива;  
 насърчава гражданското общество за по-активно участие при определяне на политиките на ЕС;  
 укрепва ролята на гражданското общество в държавите извън ЕС и допринася за изграждането на 

консултативни структури.  
Членовете на ЕИСК са 344 — броят на представителите на всяка държава от ЕС е приблизително 
пропорционален на населението й. Членовете се номинират от правителствата на държавите от ЕС, но работят 
при пълна политическа независимост. Назначават се с четиригодишен мандат и могат да бъдат преназначавани. 
Членовете на Комитета работят основно в родните си страни и са обособени в три групи, представляващи 
работодателите, работниците и различни други икономически и социални интереси.. Заседанията на комитета се 
провеждат в пленарна асамблея, чиито дискусии се подготвят от шест подкомисии, известни като „секции”, 
всяка от които се занимава с определени  политики. Комитетът избира своя председател и двама заместник-
председатели за срок от две години. http://eesc.europa.eu/index_en.asp 

Комитет на регионите 
Създаден през 1994 г. съгласно Договора за Европейския съюз, Комитетът на регионите (КР) е консултативен 
орган, съставен от представители на регионалните и местни власти в Европа. Становището на Комитета на 
регионите е необходимо преди да се вземат решения на ЕС по въпроси, свързани с регионалната политика, 
околната среда, културата, образованието и транспорта — всички засягащи местното и регионалното 
самоуправление.Комитетът има 344 членове. Броят на представителите на всяка държава от ЕС е приблизително 
пропорционален на населението й. Членовете на Комитета са членове или ключови фигури от местните или 
регионалните власти в своите региони.Те са номинирани за участие в Комитета от националните си 
правителства, назначават се от Съвета на Европейския съюз за четири години и могат да бъдат преназначавани. 
Ако някои от тях загубят изборния си мандат в родната си страна, те трябва да напуснат Комитета.Един от 
членовете на Комитета на регионите се избира за председател с двегодишен мандат.Ролята на Комитета на 
регионите е да представя местните и регионални гледни точки относно законодателството на ЕС. Това става чрез 
доклади и „становища“ по предложенията на Комисията. 

Комисията и Съветът са задължени да искат мнението на КР преди взимането на решения по въпроси, засягащи 
местното и регионалното самоуправление. Комисията, Съветът и Европейският парламент могат да се 
консултират с КР и по други въпроси. От своя страна, Комитетът може да приема становища по своя инициатива 
и да ги представя на Комисията, Съвета и Парламента. 
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Всяка година Комитетът на регионите провежда пет пленарни сесии, по време на които той определя общата си 
политика и приема становища.Неговите шест „комисии“ се занимават с различни политики и подготвят 
становищата, които биват обсъждани по време на пленарните сесии: 

 Комисия по политика на териториално сближаване (COTER),  
 Комисия по икономическа и социална политика (ECOS),  
 Комисия по устойчиво развитие (DEVE),  
 Комисия по култура, образование и научни изследвания (EDUC),  
 Комисия по конституционни въпроси, европейско управление и пространство на свобода, сигурност и 

правосъдие (CONST),  
 Комисия по външни отношения и децентрализирано сътрудничество (RELEX).  

Седалището на Комитета е в Брюксел. http://www.cor.europa.eu/ 
Финансови институции на ЕС 

Европейска инвестиционна банка 
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е учредена през 1958 г. с Римския договор. Основната й роля е да 
предоставя заеми за европейски проекти като железопътни и пътни връзки, летища или програми, свързани с 
околната среда. Освен това тя отпуска средства за инвестиране в малки предприятия на територията на ЕС и за 
икономическо развитие в страните кандидатки и в развиващите се страни. Нейните приоритети в ЕС са насочени 
към поддържане на: 

 сближаването и конвергенцията ,  
 малките и средни предприятия ,  
 устойчивата околна среда ,    
 иновациите ,  
 развитието на трансевропейски транспортни мрежи ,  
 устойчивата, конкурентоспособна и сигурна енергетика .  

ЕИБ е самофинансираща се институция с нестопанска цел, независеща от бюджета на ЕС. Тя се финансира чрез 
заеми на финансовите пазари. Акционери на банката са държавите — членки на Европейския съюз, които са 
регистрирали съвместно нейния капитал и вноската на всяка държава съответства на икономическата й тежест в 
рамките на Съюза. 
ЕИБ е автономна институция. Тя взема решенията си за получаване и отпускане на заеми въз основа на 
достойнствата на всеки проект и възможностите, предлагани от финансовите пазари. 
Банката си сътрудничи с институциите на ЕС. Например нейни представители участват в работата на някои 
комисии на Европейския парламент, а Президентът на ЕИБ присъства на заседанията на Съвета, когато той се 
събира във формат икономически и финансови министри от страните от ЕС. http://www.eib.org/ 
Европейска централна банка 
Европейската централна банка (ЕЦБ) е създадена през 1998 г. Седалището й е във Франкфурт (Германия). 
Работата й е да управлява еврото — единната валута на ЕС — и да поддържа ценова стабилност за повече от две 
трети от гражданите на ЕС, които използват еврото. ЕЦБ е отговорна също така за определянето на рамките и 
провеждането на паричната политика в еврозоната.Една от основните задачи на ЕЦБ е да поддържа 
стабилността на цените в еврозоната, така че покупателната стойност на еврото да не бъде подкопана от 
инфлацията.Целта на ЕЦБ е да гарантира, че увеличението на потребителските цени в средносрочен план спрямо 
всяка предходна година да е под, но близо до 2% .Тя постига това, като установява целеви лихвени проценти на 
базата на анализ на икономическото и парично развитие. Тя повишава лихвените проценти, когато иска да 
овладее инфлацията и ги понижава, когато смята, че рискът от инфлация е органичен. 

Персоналът на банката включва представители на всички страни-членки на ЕС. Те са абсолютно независими при 
изпълнение на своите задължения. Европейските институции и правителствата на страните-членки уважават 
независимостта на институцията и не търсят начини да въздействат върху Европейската централна банка или 
върху националните централни банки. Европейската централна банка е в близко сътрудничество с националните 
централни банки при изпълнение на решенията, взети от ръководните й органи - Управителен съвет и 
Изпълнителен комитет. Председателят на Европейската централна банка и останалите пет членове на 
Изпълнителния комитет се назначават от страните-членки на ЕС за мандат от осем години, който не подлежи на 
подновяване. http://www.ecb.int/home/html/index.en.html 
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ПРОГРАМИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ФИНАСИРАНЕ 
В тази секция ще представим актуални програми и предложения за 

финансиране от ЕС  

 
 

Програма МЕДИА 2007  (2007-2013) -MEDIA 2007 (2007-2013) 
Програма МЕДИЯ обединява дейностите в аудио-визуалнилния сектор - развитие, разпространение, 
популяризиране и обучение. Програмата е с период на действие 2007-2013 г. Аудиовизуалният сектор е основно 
средство за разпространение и развитие на европейските културни ценности. Той играе решаваща роля в 
създаването на европейската културна идентичност и изразяването на европейското гражданство. Обменът на 
европейски аудиовизуални творби (филми и телевизионни програми) помага за увеличаването на 
междукултурното общуване. Подкрепата на Общността цели да позволи на европейския аудиовизуален сектор 
да играе ролята си за заздравяване на европейската култура. Европейският аудиовизуален сектор има и голям 
социален и икономически потенциал.  
Цели на програмата:  

- Да съхрани и разшири европейското културно многообразие и кинематографичното и аудиовизуалното 
му наследство, да гарантира достъпността му за европейските граждани и да насърчи междукултурното 
общуване; 

- Да увеличи обмена на европейски аудиовизуални творби в и извън ЕС; 
- Да увеличи конкурентоспособността на европейския аудиовизуален сектор в съвременния отворен 

конкурентен пазар.  
Програмата е насочена едновременно към работа по следните четири направления: 

- Да насърчава творческия процес в аудиовизуалния сектор на Европа и да разпространява 
кинематографичното и аудиовизуалното му наследство; 

- Да укрепва структурите на производство на малките и средни предприятия, които са сърцевината на 
европейския аудиовизуален сектор; 

- Да намали дисбаланса между страни с голям производствен капацитет и такива с малък или с 
ограничения от езиков характер. Тази цел отговаря на нуждата от запазване и развитие на културното 
многообразие и междукултурното общуване в Европа; 

- Да поддържа европейския аудиовизуален сектор в крачка с развитието на пазара по отношение на 
цифровите технологии.  

Видове дейности: Придобиване и усъвършенстване на аудиовизуални умения: 
Програмата подкрепя проекти, насочени към подобряване на творческите и управленски умения на 
специалистите от аудиовизуалния сектор и приспособяване на техническите им умения към цифровите 
технологии. Тази задача включва още увеличаване на ефективността на работата в мрежа и на мобилността на 
участниците в процеса (филмови училища, институти за обучение, партньори от сектора). Специални стипендии 
се отпускат за специалисти от новите държави - членки, за да ги подпомогнат да се справят с конкурентния 
натиск на европейския аудиовизуален пазар. 
Развитие:Програмата подкрепя осъществяването на проекти за развитие, предложени от независими сдружения 
и им помага да изготвят стабилни финансови планове.  
Разпространение: Подкрепата за фазата на разпространение продължава да бъде приоритет на аудиовизуалния 
сектор. За да могат европейските аудиовизуални творби да са конкурентоспособни на световния пазар е жизнено 
важно да се създаде европейска стратегия за разпространение.  
Мерките на Общността предвиждат да: 
-Укрепят европейското разпространение чрез насърчаване на разпространителите да инвестират в 
  копродукции, създаване и популяризиране на не-национални европейски филми и създаване на 
  съгласувани пазарни стратегии; 
-Подобряване на обмена на не-национални европейски филми чрез предлагане на поощрение за 
  износ, разпространение и прожекции на такива филми; 
- Популяризиране на международното разпространение на европейски аудиовизуални продукти 
  чрез насърчаване на сътрудничеството между организациите, отговорни за излъчването, 
  производството и разпространението им;  
- Насърчаване на кината да използват новите възможности, предлагани от цифровите технологии. 
Популяризиране: 
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Програмата насърчава обмена на европейски аудиовизуални творби, като спомага за достъпа им до европейските 
и международните пазари. Програмата също така се стреми да даде на европейската и международната публика 
по-широк достъп до европейски аудиовизуални творби, като насърчава съвместни действия между националните 
органи за разпространение на програми и филми, както и мерки за популяризиране на европейското 
кинематографско и аудиовизуално наследство. 
Пилотни проекти: Програмата насърчава новаторство чрез пилотни проекти, с цел тя да се движи в 
съответствие с технологичния напредък. 
Програмата е отворена и към следните страни извън ЕС: 

- Страни от Европейската асоциация за свободна търговия, които са членове на Европейското 
икономическо пространство; 

- Страните кандидатки, участващи в предприсъединителни програми; 
- Страните от Западните Балкани (в съответствие с предписанията на рамковите споразумения за 

участието им в програми на Общността); Страни, които са подписали конвенцията на Съвета на Европа 
за трансгранична телевизия; 

Кой може да участва: Физически лица могат да получават субсидии от програмата. В зависимост от вида 
дейност, финансовата помощ може да бъде под формата на субсидии или стипендии. 
Финансови разпоредби и бюджет: 
Финансовата помощ по програмата не може да надвишава 50% от разходите по субсидираните дейности. В 
някои особени случаи, помощта може да достигне 75%. Общата стойност на бюджета на програмата е 756, 2 
млн. евро. 
Информация: http://ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm  
Контакти: Национален филмов център,Бюро “МЕДИА”, София 1000, бул. “Дондуков” 2А, етаж последен,Лице 
за контакт: Камен Балкански,Директор,Станислав Станев,Сътрудник 
тел.: (02) 987 03 25 факс: (02) 987 53 69 е-mail: info@mediadesk.bg 
Бюро Медия – България http://www.mediadesk.bg 
Списък с актуалните обяви http://www.mediadesk.bg/calls/ 
Бюлетин на български език за програма Медия http://www.mediadesk.bg/bulletins/ 

 
 
 
 
 
 

Програма Младежта в действие (2007-2013) - Youth in Action Programme (2007-2013) 
 
Главната цел на програмата е да се развие сътрудничеството между младежта в ЕС чрез предоставяне на 
възможности на младите хора в 31 страни участнички в програмата да участват в групови обмени и 
доброволческа работа, както и чрез осигуряване на подкрепа за широк диапазон от дейности и сътрудничество в 
сферата на младежта. 
Основни цели: Цел 1 - подпомагане развитието на активно гражданско съзнание у младите хора по принцип и 
конкретно европейското съзнание чрез: участие на младежта и младежките организации в развитието на 
обществото и в частност на ЕС; развиване у младите хора на чувство за принадлежност към ЕС;  участие на 
младите хора в демократичния живот на Европа;  насърчаване на мобилността на младите хора в Европа; 
предаване на основните ценности на ЕС на младите хора, най-вече уважение към човешкото достойнство, 
равенството, човешките права, търпимостта и липсата на дискриминация; насърчаване инициативност, 
предприемачество и творчество;  улесняване на участието на хора с увреждания;  предлагане на формални и 
неформални възможности за обучение с европейска насоченост и отваряне на новаторски инициативи, свързани 
с активното гражданство. 
Цел 2 - развитие и подпомагане на солидарност и толерантност у/сред младите хора, най-вече с цел засилване на 
социалната сплотеност/единство в ЕС чрез: предоставяне на възможност на младите хора да изразяват тяхната 
лична ангажираност чрез доброволни дейности на европейско и международно ниво; привличане на младите 
хора в действия, насърчаващи солидарността между гражданите в ЕС. 
Цел 3 - насърчаване на взаимно разбирателство между младите хора в различните страни: развитие на обмени и 
междукултурен диалог сред младите европейци и младежта в съседните страни; подпомагане развитието на 
качествени структури за млади хора и активната роля на тези структури в младежката работа и младежките 
организации;развитие на тематични проекти за сътрудничество с други страни, включващи млади хора. 
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Цел 4 - принос към развитието на качеството на помощните програми за младежки дейности и опита на 
гражданските обществени организации в областта на младежта:мрежово свързване на участващите организации;  
развиване на подготовката и сътрудничеството сред заетите в младежките организации; принос за 
подобряването на информираността на младите хора, специално внимание се отделя на младежите с 
увреждания; подкрепа за дългосрочни проекти и инициативи на регионалните и местни органи; улеснено 
разпознаване на неформалните познания и умения на младежите, 
които са били получени в резултат на програмата; обмен на най-добри практики. 
Цел 5 - подкрепа на европейското сътрудничество в областта на младежта (вземайки предвид местните и 
регионални различия):  насърчаване на най-добри практики и сътрудничеството между администрациите и 
лицата, определящи политиката на всички нива;  насърчаване на структуриран диалог между младите хора и 
отговорните фактори в политиката;  подобряване на знанията и разбиранията на младежта; принос за развитие 
на сътрудничеството между различните доброволни държавни и  международни младежки действия. 
Видове дейности: Младежта за Европа: Обмен на млади хора (13-25 г.) с цел повишаване на тяхната 
мобилност; Подкрепа за младежки инициативи (18-30 г.) с цел засилване на европейския аспект на групови 
проекти, както и на сътрудничеството и 
обмена на опит между младите хора. Специално внимание се обръща на хората с ограничени възможности;  
Участие в демократичния живот (13-30 г.) с цел развитие на младо гражданско общество и взаимно 
разбирателство на местно, регионално, национално или международно равнище. Тук се включват 
консултационни проекти с млади хора с цел дефиниране на техните нужди и желания, което да спомогне за  
формирането на нови подходи за тяхното активно участие в демократична Европа. 
Европейска доброволческа служба: Участие на младите хора (18-30 г.) в различни видове доброволчески 
дейности - на и извън територията на ЕС - културни, спортни инициативи, гражданска защита, околна среда и 
програми за развитие; подготовка и обучение на млади доброволци; Участие на доброволците в неплатени 
дейности (2-12 месеца), които са в услуга на широката общественост на страната, в която отиват, а не в родината 
си. Всички разходи на доброволците - застраховка, подслон и храна, транспорт, както и определена сума за 
странични разходи се покриват от програмата. 
Младежта в света: Подкрепа за проекти с партньорски страни, главно обмен на млади хора и инициативи, 
свързани с подобряване на сътрудничеството в сферата на младежта и гражданското общество в тези страни;  
Сътрудничество със страни - съседки на ЕС (13-25 г.) - позволява на няколко групи от страните участнички и 
техните съседи да се срещат и работят заедно по програмата. Тази мярка подпомага дейности, които целят да 
подобрят капацитета на неправителствените организации в сферата на младежта. Тя покрива обучението и 
подготовката на заетите в младежки организации, обмяната на опит, експертиза и добри практики между тях. 
Подкрепя действия, водещи до установяването на дългосрочни висококачествени проекти и партньорства. 
Финансова помощ може да бъде предоставена и за информационни дейности за младежта; Сътрудничество с 
други страни - обмен на най-добри практики в областта на младежта; насърчава обмена и подготовката на кадри 
и разразботването на партньорства и мрежи между младежките организации. В контекста на сътрудничеството с 
индустриализираните страни, тази мярка финансира само европейски бенефициенти по проектите. 
Младежки помощни програми: 1. Помощ за младежки неправителствени организации, техните мрежи, 
съвети към млади хора, разработващи проекти, осигуряване на качество чрез обмен, подготовка и създаване на 
контакти между младежки организации, насърчаване на новаторството, снабдяване на младите хора с 
информация, развиване на структури и дейности, необходими за постигането на целите на програмата и 
насърчаване на партньорства с местни и регионални власти;  
2. Подкрепа за неправителствени организации на европейско равнище, които допринасят за участието на 
младите хора в обществения живот за развитието и прилагането на европейски действия за сътрудничество в 
сферата на младежта; 
 3. Подкрепа за Европейски младежки форум - организация, преследваща цели от общоевропейски интерес; 4.  
Подготовка и създаване на контакти между всички заети в младежки  организации - отнася се до 
ръководители на проекти, младежки съветници и проверяващите по тези проекти; 5. Проекти, насърчаващи 
новаторство и качество; 6. Информационни дейности за млади хора и работещите в младежки организации - 
създаване на портали за разпространение на необходима за младите хора информация; 7. Партньорства - 
финансиране на партньорства на регионално и местно равнище, с цел създаването на дългосрочни проекти, 
комбиниращи различни мерки на програмата; 8. Подкрепа за структурите на програмата - най-вече 
държавните агенции, националните координатори, ресурсните центрове, мрежата ЕВРОДЕСК, Европейско-
средиземноморската младежка платформа и асоциациите на младите европейски доброволци, действащи на 
национално ниво. 9. Подкрепа за европейско сътрудничество в сферата на младежта: Организиране на 
структуриран диалог между различните участници и главно между самите млади хора и такива, заети в 
младежки организации и политика, за подкрепа за младежки семинари на социални, културни и политически 
теми, които интересуват младежите, развитие на стратегическото сътрудничество в областта на младежта, 
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улеснено създаване на мрежи, необходими за по-доброто разбирателство между младежите; Срещи между 
младите хора и отговорните за политиката за младежта - подкрепящи сътрудничеството семинари и 
структуриран диалог между младите хора, младежките организации и отговорните за политиката за младежта. 
Такива дейности са обменът на идеи и добри практики, конференции, организирани от Председателствата на ЕС 
и мерки, свързани с разпространението на резултатите от проектите и резултатите от действията на ЕС в сферата 
на младежта;  Дейности, насочени към по-доброто разбиране и знание за младежта; Сътрудничество с 
международни организации - Съвета на Европа, Организацията на обединените нации (ООН) или техните 
специализирани институции. Забележка: Какво не е младежка инициатива: По-специално следните дейности 
НЕ могат да се приемат за младежка инициатива: • младежки семинари, младежки обмени; • състезания, 
бригади; • дейности, които могат да бъдат квалифицирани като туризъм. 
 Кой може да участва:  Държавите членки; Страните от Европейската зона за свободна търговия, които са и 
страни по споразумението за Европейското икономическо пространство Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и 27-
те държави - членки на ЕС; Страните кандидатки, които се ползват от предприсъединителните инструменти, 
следващи основните принципи, условия и споразумения, изложени в рамковите спогодби, сключени с тези 
страни за участието им в програмите на Общността; Страните от Западните Балкани, в съответствие със 
спогодбите, които ще бъдат сключени с тези страни, установяващи участието им в програмите на Общността; 
Швейцария - основавайки се на двустранно споразумение, сключено с тази страна; Трети страни, които са 
подписали споразумения с Европейската общност,  
отнасящи се до сферата на младежта. На каква възраст трябва да са участниците  в програмата „Младежта 
в действие“? Програмата „Младежта в действие“ е насочена към младите хора на възраст между 13 и 30 
години, които пребивават законно в някоя от програмните държави или, в зависимост от естеството на 
действието, в някоя от партньорските държави, както и към други действащи лица в областта на младежта и 
неформалното обучение. Основната целева група на програмата са младите хора между 15 и 28-годишна 
възраст. Бюджет: Общата стойност на бюджета на програмата възлиза на 885 млн. евро. 
Контакти: Национален център “Европейски младежки програми и инициативи” 
София 1040, Бул. “Васил Левски” № 75 тел.: (02) 930 05 35; (02) 981 75 77 факс: (02) 981 83 60  е-mail: 
youth@youthsport.bg  BG001@eurodesk.org 
Официална интернет страница на програмата: http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm 
Публикация с примерни избрани проекти по програма Младежта в действие: 
http://ec.europa.eu/youth/pdf/doc417_en.pdf 
Отличени проекти за 2008 г.  http://ec.europa.eu/youth/pdf/doc1282_en.pdf 
Речник на английски език за термините, използвани в програмата: 
http://ec.europa.eu/youth/glossary/index_en.htm 

 
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 проекти за подобряване на административното обслужване 

Краен срок: 30 януари 2009 г. МДААР представя покана за проектопредложения по подприоритет 3.1. на ОП 
''Административен капацитет'' : "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез 
развитие на електронното управление".Бенефициенти По тази процедура могат да кандидатстват централната, 
областните и общинските администрации.От централната администрация са допустими: министерствата, 
държавните агенции, държавните комисии, изпълнителните агенции, както и административните структури, 
създадени с нормативен акт, които имат функции за осъществяване на изпълнителната власт.От 
териториалната администрация могат да кандидатстват: областните и общинските администрации, както и 
специализирани териториални структури, създадени с нормативен акт. Общият бюджет по процедурата е 10 
млн. лв. Минимална стойност на проектите е 250 хил. лв., а максимална – няма. 
http://www.opac.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=215%3A-31-q-
q&catid=6%3Aopenedprocedures&Itemid=3&lang=bg 
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Покана за проекти за опазване на биоразнообразието по ОП ''Околна среда''"BG161PO005/08/3.0/01/05 

Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България." 
Краен срок: 15 януари 2009 г. Министерство на околната среда и водите обявява процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г" : "Опазване и 
възстановяване на биологичното разнообразие в Република България". Цел Процедурата цели да насърчи 
дейности за  опазване, поддържане и където е необходимо, възстановяване на ценни местообитания и видове, 
включително тези, които са предмет на опазване от националната екологична мрежа. Бенефициенти - 
Регионални инспекции за околна среда и води- Дирекции на национални паркове - Дирекции на природни 
паркове - Регионални дирекции по горите - Общински администрации - Организации с нестопанска цел. 
Допустими дейности: - Дейности за опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и/или популации 
на видове. Те включват и изграждане на необходимите съоръжения, провеждане на биологични и екологични 
проучвания, пряко свързани с управлението на популациите на тези видове - Дейности, имащи за цел 
ограничаване на негативното влияние на инвазивни видове - Дейности, целящи смекчаване на влиянието на 
климатичните промени върху биологичното разнообразие - Дейности, предвидени за изпълнение в одобрени 
планове за управление на защитени територии или планове за действие на видове - Инвентаризация на горите на 
територията на резервати и поддържани резервати; - Дейности по информационно обезпечаване и подобряване 
на посетителската инфраструктура (изграждане/ реконструкция/ оборудване на посетителски информационни 
центрове, еко-пътеки, маркировки и т.н.) 
http://ope.moew.government.bg/bg/notice/noticedetail/from/noticecurrent/id/7 
 

Покана по специфична програма ''Капацитет'' (7РП) 
Краен срок: 13 февруари 2009 г. ЕК представя покана за проекти за подобряване на изследователския 
потенциал в конвергентните и най-отдалечените райони на ЕС. Поканата е по специфична програма ''Капацитет'' 
на Седма рамкова програма. Допустими дейности - Координационни дейности или създаване на мрежи - 
включват конференции, семинари, работни срещи, изследвания, обмени на персонал, разпространение на добри 
практики, както и организация и управление на общностни дейности. - Поддържащи дейности. Това са 
дейности като мониторинг и оценка, конференции, семинари, работни срещи, експертни групи, изследвания, 
стратегии за развитие, конкурси и награди за изследователи. Също така могат да се провеждат комуникационни 
и информационни дейности, дейности за развитие на нови инфраструктури и др. Допустими кандидати: По 
поканата могат да кандидатстват университети и изследователски институти от конвергентните и най-
отдалечените райони на ЕС. Допустими са и кандидати от Турция, Сърбия, Хърватия и Македония. 
Бюджет: 30 мнл. евро за 2009 г. 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=169 

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''. 
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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  
 
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 
 

Обява за открита процедура по  схема за безвъзмездна инансова помощ: BG051PO001-4.2.02 “Да направим 
училището привлекателно за младите хора”. 

Краен срок: 9 януари 2009 г. Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са: • Създаване на условия 
за развитие на потенциала на всяко дете, за осигуряване на възможности за физическо, интелектуално и 
личностно развитие, пълноценна социална интеграция и последваща професионална реализация. • Подобряване 
на достъпа до образование и обучение чрез разнообразяване и разширяване на извънкласните и 
извънучилищните дейности, на формите за свободното време на учениците и на превенцията на отпадането от 
училище. Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. 
Дейностите, които ще получат подкрепа включват: • Организиране на дейности за развитие на уменията на 
децата в областите на изкуствата, науката и спорта, здравното образование, образованието за устойчиво 
развитие и гражданското образование; • Разширяване на системата от училищни и междуучилищни състезания и 
конкурси, вкл. насърчаване на забавно-развлекателните състезания и конкурси с участието на родители, 
ученици, учители; • Целогодишно ангажиране на децата, включително и в периода на ваканциите, чрез 
създаване на клубове, провеждане на състезания, форми за ученически отдих и спорт; • Организиране на 
училищни празници, фестивали, форуми и други форми с участието на членовете на училищната общност; • 
Ритуализация на училищния живот - следва да включва мерки, насочени към: популяризиране на националните 
и европейските символи във всяко българско училище; създаване у ученика усещането за принадлежност към 
неговото училище; повишаване на мотивацията у ученика за участие в училищния и в извънучилищния живот; • 
Естетизиране на вътрешната и външната училищна среда; • Разработване на програми за деца с агресивно 
поведени за развитие на техните лични и социални умения; • Включване на децата с агресивно поведение в 
дейности за ограничаване на насилието в училище. За тези средства могат да кандидатстват училища, 
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общини, извънучилищни педагогически учреждения, неправителствени организации (вкл. читалища, спортни 
клубове, младежки организации и др.). Дейностите по изпълнението на един проект трябва да приключат до 30 
юни 2010 г., а безвъзмездната помощ е в максимален размер до 390 000 лева. 
 http://sf.mon.bg/index.php?w=071108094603 
 
Обява за открита процедура по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.3.03 „Училищни 

и студентски практики”. 
Краен срок: 7 януари 2009 г. Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са: • предоставяне на 
качествена професионална подготовка в реални работни условия за ученици и студенти;  • улесняване на 
прехода от училище към работното място и повишаване на успешната реализация на трудовия пазар; • 
изграждане на стабилни партньорства между образователните и обучителни институции и бизнеса; Схемата за 
безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Дейностите, които ще 
получат подкрепа включват: • Практики за ученици в реална работна среда; • Студентски практики в реална 
работна среда; Програмата е на обща стойност 3 911 660 лв. и е разделена на два компонента: 
Компонент 1: Практики за ученици в реална работна среда 
Компонент 2: Студентски практики в реална работна среда 
За тези средства могат да кандидатстват професионални училища, професионални гимназии, училища по 
изкуствата, СОУ с паралелки за придобиване на професионална квалификация, професионални колежи (по 
Компонент 1) и висши училища (по Компонент 2), в партньорство с работодатели, работодателски организации, 
занаятчии, браншови организации, изследователски центрове и организации. Дейностите по изпълнението на 
един проект трябва да приключат до 30 юни 2010 г., а безвъзмездната помощ е в максимален размер до 60 000 
лева (за Компонент 1) и до 100 000 лева (за Компонент 2). 
http://sf.mon.bg/index.php?w=071108091902 
 
 
 

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  
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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 
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 
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ДОБРИ ПРАКТИКИ 
В тази секция ще ви  разкажем за инициативи и дейности по проекта, както и за 

добри  практики и популяризиране на други проекти 
            

Представяме ви резултатите от проведената от нас анкета „ Вие и ЕС” 
 
От проведената  анкета  на Европейски Информационен Център Europe Direct,  при срещите си гражданите, на 
тема “Вие и ЕС” става ясно следното след обработка на данниите от анкетите до сега: 
Мнението на хората за Членството на България в ЕС е положително – 121 от 127 анкетирани са дали 
утвърдителен отговор.                                                                                                                                             На 
въпроса Как ще се възползват от членството на България в ЕС повечето от анкетираните са отговорили ,че 
ще пътуват в друга държава от ЕС – 55 души, или ще кандидатстват за финансиране – 47 анкетирани. Данните 
показват, че гражданите осъзнават новите възможности , които могат да получат пряко  като: свобода за 
пътуване и финансова подкрепа.   
Резултатите от анкетата показват и ,че повечето хора одобряват въвеждането на еврото в България – 79 от 127 
анкетирани са „за” или „по-скоро за” , само 28 са против. 
На въпроса дали са наясно с политиките на ЕС най-много от анкетираните – 72 – са дали отговор „по-скоро 
да” ,само 15 анкетирани са абсолютно наясно и са отговорили с „да”,  а 18 от тях не са наясно с политиките.  
Това е доказателство за желанието на хората да получат информация и израз на подкрепа за инициативата на 
Европейската Комисия за създаването на мрежата Европа Директно  и подкрепа на Центъра за 
разпростарнението на политиките на ЕС чрез Бюлетина „Гражданите на европа” и интернет страницата на 
центъра,както и любезната помощ на Общинския Справочник публикуван във  вестник „Марица”  от г-н Стефан 
Бонев. 
55 от 127 анкетирани не са запознати с начините за финансиране на проекти от ЕС , а 44 души са отговорили  
„по-скоро да”, само 23-ма са посочили отговор „да”.Тези данни дават подкрепа на тезата,  че инфрмирането за 
възможностите за финансиране е  непрекъснат и продължителен процес и всеки един от участниците с 
намерение да ползва  финансиране по различните програми е на индивидуален етап и с различна степен на 
информираност . 
Запитани дали знаят правата си като граждани на ЕС,  най-много от анкетираните  - 49 са дали  отговор „по-
скоро да” , 47 са заявили ,че не си знаят правата, а 29 души са твърдо убедени ,че си знаят правата като 
граждани на ЕС. Процеса на разясняване на правата на гражданите трябва да продължи и да се разшири за да 
може всеки един от тях да се ползва в по-голяма степен от правата и свободите произтичащи от членството на 
България в ЕС. 
На въпроса дали получават достатъчно информация за ЕС болшинството от анкетираните – 65 души  са 
отговорили   „по-скоро да” , 14 човека са дали отговор „не”. 
Анкетата показа и че повечето граждани с готовност ще дадат вота си в изборите за Европейски парламент 
през 2009 г.-  78 от анкетираните са отговорили твърдо ,че ще гласуват на изборите, 18 души са дали отговор 
„по-скоро да” , а 19 са заявили, че няма да гласуват. 
Въз основа на данните от анкетата може да се направи заключение,че българските граждани имат положителна 
нагласа към  членството на България в ЕС , одобряват и очакват въвеждането на единната европейска валута. 
Голяма част от тях са мотивирани да се възползват от възможностите за финансиране, които им предоставят 
Европейските програми , но все още информацията ,която имат относно начините за финансиране не е 
достатъчна. От повече и по-подробна информация се нуждаят гражданите и що се отнася до техните права като 
граждани на ЕС. Доброто отношение към членството на страната ни в ЕС , съпричастността на българите към 
европейските дела и формирането у тях на европейско гражданско съзнание  проличават и от готовността им да 
дадат гласа си в изборите за европейски парламент през 2009 г.  
Анкетиращите са на възраст от 16 до 60 години,като преобладаващи са групата на 25 - 45 
годишните. 
 

Представяне на проект „Защитено жилище за възрастни хора с умствени 
увреждания в Община Пловдив”. 

Наименование на проекта: „Защитено жилище за възрастни хора с умствени увреждания в Община 
Пловдив”. Продължителност: 14 месеца.Общата цел на проекта е да се допринесе за повишаването на 
качеството на живот на възрастни хора с умствени увреждания, живеещи на територията на Община Пловдив, 
на настоящи и бъдещи клиенти на специализираните институции, предлагайки им алтернативни обществени 
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услуги. Специфичната цел на проекта е да се установи в Община Пловдив услугата Защитено жилище за 
възрастни хора с умствени увреждания, което ще гарантира техния независим живот, равна позиция в 
обществото чрез интеграция на пазара на труда и общността на минимум 10 човека в съответствие с техните 
индивидуални нужди и капацитет. Партньори по проекта са „Съюз на хората с увреждания” – регион 
Пловдив и Медицински колеж към Медицински университет – Пловдив. 
Сградата, която ще бъде дадена за нуждите на Защитеното жилище за възрастни хора с умствени увреждания е 
двуетажна къща, която се намира на бул. „Никола Вапцаров” 46 в град Пловдив. За всеки един от потребителите 
на услугата ще се осигурява храна, която ще бъде приготвяна от самите тях в кухнята, в зависимост от 
специфичните им изисквания за качество и количество. Социалните работници ще поемат задачата да обучат 
ползвателите за тяхната интеграция в трудовия процес. Тази дейност има за цел да развие практически умения и 
познания, разбиране и възприемане на околната среда, подпомагане при изграждането, оборудването и 
поддръжката на дом, участие в публичния и културния живот, развиване на умения за употреба на публичния 
транспорт и комуникациите, социални умения и по специфични умения. Развиване на умения за търсене на 
работа, независимост, взаимно подпомагане, самопомощ, етикет и др.Чрез индивидуален подход ще бъде 
провеждана трудова терапия. Ще бъдат извършвани два вида терапия: функционална и забавна терапия.Други 
дейности: организиране отпразнуването на лични и традиционни празници; ежедневно преглеждане на пресата, 
гледане на забавни и образователни телевизионни програми, ежеседмична прожекция на филми; организиране 
на ден на отворените врати – разпространение на услугата Защитено жилище; организиране на екскурзии, 
посещения на изложби, църкви и други културни и социални дейности. 

Лекция на тема „Напредъкът и перспективите на България  
в процеса на евроинтеграция”.  

В рамките на проекта, като част от дейностите беше проведена на 29.10.2008 г. Европейски Информационен 
център EUROPE DIRECT на Община Пловдив среща с представители на общинската администрация, местния 
бизнес, неправителствени организации, образователни институции, читалища и медии в Община Стара Загора, 
на която поканен от нас лектор  от Европейския колеж по икономика и управление изнесе лекция на тема 
„Напредъкът и перспективите на България в процеса на евроинтеграция”.  
Целта на тази среща бе  да създадем информирано обществено мнение в общините, които обхваща дейността на 
нашия център и да привлечем гражданите към европейската кауза на България, като представим обективна 
картина на перспективите на страната ни като член на ЕС , отразяваща както положителните страни на 
членството, така и ангажиментите и ограниченията, които трябва да се спазват. Така ще се повиши  
информираността и съпричастността на гражданите към актуалните и важни европейски процеси и политики. 
Населението ще е по-информирано и с повишена мотивация за участие във финансиращите програми на ЕС. 
Друга цел е да получим обективна картина какво присъстващите мислят за членството на страната ни до 
момента. 

Домакин на срещата в гр.Стара Загора беше Община Стара Загора. 

 

 

 

 

 

Във връзка с организирането и протичането на мероприятието от името на екипа на проекта благодарим 
на г-жа Николинка Горова – Секретар на Община Стара Загора и  на г-жа Миглена Бошнакова – Младши 
експерт „Връзки с обществеността” в Община Стара Загора, които ни оказаха ценна и акуратна  помощ. 
Благодарим и на цялата админстрация в Общината и на всички присъстващи на срещата за топлото 
посрещане. 

Европейски Информационен Център Europe Direct на Община Пловдив и ГХП "Св.Св. 
Кирил и Методи" проведоха съвместно среща – представяне. 

В рамките на проекта, като част от дейностите беше проведена съвместна среща на 6 ноември 2008 г. На 
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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. Децата получиха и пакет информационни материали.  
 
 
 

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 Веселина Брънчева на г-жа Елена Налбантова  преподаватели в гимназията 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  
 eTwinning - Общността на европейските училища - http://www.etwinning.net/bg/pub/index.htm  
 Erasmus Student Network (ESN) – Студенска Мрежа Еразъм - http://www.esn.org/esn_international/section.php 
 Study in Europe - насърчаването на привлекателността на европейското висше образование www.study-in-europe.org  
 EURAXESS - Мрежа за подпомагане мобилността на Европейските учени   



Бюлетин „Гражданите на Европа”  Година  I  Издание I  Брой 8  14 Ноември 2008 

   
Европейски Информационен Център  Europe Direct  на Община Пловдив 

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

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

 

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  
EURANET — мрежата от европейски радиостанции  http://www.euranet.eu/   

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://www.eurojust.europa.eu/index.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: 
ЕВРОДЕСК  - осигуряване на европейска информация за младите хора.    

Евродеск (http://www.eurodesk.org ) е най-голямата европейска информационна мрежа,създадена по препоръка 
на Европейската комисия, която съдейства за обмена на информация между всички партньори, участващи в 
нея. Целта на Евродеск е напълно безплатно да разпространява европейска информация и консултации до 
широк кръг млади хора, хора работещи с младежи и младежки организации. Евродеск е уникална, защото е 
единствената Европейска информационна мрежа, посветена на осигуряването на европейска информация за 
младите хора. Евродеск осигурява достъп до голям обем от европейска информация, адаптирана и 
предназначена за младите хора:  
• Информация за възможности за образование, обучение, работа и свободно време в цяла Европа 
• Информация за действащи Европейски програми, които предоставят финансова помощ 
•  Информация за инициативи, проекти и партньори от цяла Европа 
• Информация свързана с всички теми, касаещи младите хора – здраве, работа, свободно време и т.н. 
• Контакти на институции и организации, имащи отношение към упоменатите обществени сфери; 
• Предоставяне на достъп до база-данни, свързана с политиката на ЕС, налични програми и документи в 
рамките на ЕС и всички теми свързани с младежта. 

 Евродеск предлага: 
• Безплатен отговор и съвет на въпроси, свързани с Европа; 
•  Бърз достъп до европейска информация on-line; 
•  Осигуряване и превод на информация и новини, предназначени за Европейския Младежки Портал 

(www.europa.eu.int/youth); 
•  Специално развити информационни средства и подкрепа за професионалисти, работещи с млади хора 

и с европейска информация; 
•  Оn-line Дискусионен Форум; 
• Тренинги за тези, които работят с млади хора и с информация; 
• Периодични публикации, касаещи европейската информация за млади хора; 
• Промоция и представяне на европейска информация; 

Евродеск в Европа 
Мрежата Евродеск функционира и получава подкрепа от Европейската Комисия чрез програмата „Младежта в 
действие”, която се управлява от Главна дирекция „Образование и култура”. 
Евродеск има по един национален партньор във всяка една страна, а централният офис – Brussels Link - се 
намира в Брюксел и координира работата на националните партньори. Централното бюро събира наличната 
информация от всички страни в сървър, обработва я и я предоставя за ползване в партньорската мрежа чрез 
специален софтуер.До момента Евродеск обхваща 29 страни-партньори от цяла Европа и повече от 900 локални 
Евродеск бюра. Те са свързани и работят помежду се предимно онлайн и по телефон и обменят информация по 
широк кръг теми и въпроси, отправени към тях от млади хора. Евродеск точки в Европа: 
http://www.eurodesk.bg/download.php?view.50  
Евродеск в България(www.eurodesk.bg) 
Работата на националните Евродеск партньори е свързана и с развитието и разпространението на Европейски 
младежки портал. Порталът се администрира пряко от Европейската Комисия и съдържа подробна база-данни за 
всички европейски страни, в т.ч. и за България и Румъния, свързана с въпроси, касаещи младежката сфера, с 
младежки организации, програми и т.н. Ежеседмично националните Евродеск координатори получават 
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информация за нови програми и конкурси, която превеждат от английски на български език и информацията се 
добавя на повече от 20 езика на сайта на Европейския младежки портал. Евродеск националните партньори се 
кооперират с регионалните си точки да обогатяват данните на портала с актуална и разнообразна национална 
информация за организации, програми, ресурси и т.н.Всеки национален офис на Евродеск развива собствен обем 
от информация на национално ниво, като същевременно е налице ежедневен обмен на информация между 
всички национални партньори във връзка с конкретни въпроси, свързани с младите хора, а така също между 
регионалните партньори в рамките на отделните национални мрежи. 
Партньор на Евродеск мрежата в България е Националния център „Европейски младежки програми и 
инициативи”,офиса на програма "Младежта в действие" и реално работещи 21 локални евродеск точки на 
територията на страната. Координати на тези точки : http://www.youthbg.info/bg/eurodesk/ 

 
ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ 

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

Европейски Информационен Център Europe Direct на Община Пловдив има удоволствието 
да ви покани да вземете участие в Обучение “Управление на проекти” 

Отправяме тази покана предложение към Всички, които искат за изградят капацитет и умения в 
общините,организациите, фирмите, училищата и неправителствения сектор за написване на добър проект 
и последващото му успешно управление. 
Обучението ще се проведе на 24 -25. 11.2008 г. и 8 - 9.12.2008 г. 
Основната цел на обучението е да развие практическите умения на участниците за разработване на проекти 
съобразно изискванията на оперативните 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 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 проекта 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. 
Методиката на предлаганото обучение е балансирано съчетание от: Представяне на основните теоретични 
понятия и инструменти за разработването на добър проект. 
Всички участници в курса ще получат обучителни материали. 
Обучението ще се води от преподавател от Европейски колеж по икономика и управление. 
Занятията ще се проведат в залата на центъра на ул.Княз Церетелев” № 1. 
Заявка за участие и повече информация :ул. “Княз Церeтелев” № 1, гр.Пловдив, България тел.: +359 
32 625955 , тел./факс: +359 32 625956e-mail: ed@plovdiv.bg 
Обучението ще бъде с продължителност 2 модула по 2 дни по 6 часа и цена 288 лева с 
ДДС. 
Таксата за обучението трябва да бъде платена до 24.11.2008 г. на касата на Община 
Пловдив,пл. „Стефан Стамболов” № 1, ет.1 , стая № 6 
 
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 12 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: 
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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 
1290 A rewarding challenge How the municipality of languages could strengthen Europe 
1291 Fact sheet Подходът Лидер 
1292 2020 vision: Saving our energy 
1293 Instituto Agrario di San Michele All`Adige  
1294 SESAR Modernising air traffic – на италиански език 
1295 The PCST Network – Network on science communication 
1296 Chez nous en Europe! 
1297  Намиране на работа в Европа? Ръководство за лица, търсещи работа   
1298  Намиране на работа в Европа? Ръководство за работодатели 
1299   Gisco Geographical Information System in the Commission 
1300  Устойчиво бъдеще в ръцете ни 
1301   Солвит в осем примера 
1302   Агенциите на ЕС 
1303  Списанието  Ново поколение програми за образование и кщултура 
1304  Agriculture in European Union 
1305  Annual report 2007 
1306  Regional agency for social and economic development – Haskovo 
1307  Матиас и Амаду 
1308 Panorama From policy to practice 
1309  2007 Environment Policy review  
1310 Еuropean Projects and programmes Report BG 
1311 Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 
1312 Umweltschutz geht uns alle an! 
1313 По-добро регулиране – просто и ясно 
1314  Как да бъдем успешни при кандидатстване по ОП „Регионално развитие” 
1315 Change – Turn down, switch off, Recycle,Walk 
1316 Environment fact sheet Natura 2000  
1317  Magazine of the European agency for Safety and Health at work 11 
1318 Thematic study on policy measures concerning child poverty 
1319 EESC info September 2008/8 
1320  Да се научим на ненасилие 
1321  Мъже и жени Различни, но равни 
1322 Практикум по джендър обучение 
1323 Телефонно консултиране 
1324 Равнопоставеност на половете и институцията Омбудсман 
1325 Образование за равни възможности 
1326  The fight against discrimination and the promotion of equality 
1327 Growing Regions, growing Europe 
1328 Research EU Focus  
1329 Работа в подкрепа на мира, сигурността и стабилността 
1330 Eurostat Statistical references  
1331 ECDC Strategicn Multi-annual programme 2007-2013 
1332  Наръчник за ефективно управление на структури на гражданското общество 
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Периодични издания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 най-често допускани грешки от бенефициентите по ОПРР 
http://www.bgregio.eu/FCKeditor/UserFiles/File/10nai.doc  
Гаранции за резултатността на програма Прогрес 
http://bookshop.europa.eu/eubookshop/FileCache/PUBPDF/KE8008253BGN/KE8008253BGN_002.pdf  
Годишен доклад 2008 г. - Състоянието на проблема с наркотиците в Европа 
http://bookshop.europa.eu/eubookshop/FileCache/PUBPDF/TDAC08001BGC/TDAC08001BGC_002.pdf 
OLAF-Осми доклад за дейността за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2007 г. 
http://bookshop.europa.eu/eubookshop/FileCache/PUBPDF/OBAC0800123C/OBAC0800123C_002.pdf  
Европейска документация 
http://ec.europa.eu/bulgaria/documents/citizens/online_publications/european_documentation_2008.pdf  
"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  
  

 

 


