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Европейски Информационен Център  Europe 
Direct  на Община Пловдив ще представи 
политика - Данъчна политика на ЕС  

 
ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА НА ЕС 

 
В рамките на ЕС правителствата запазват отговорността 
за преките данъци – т.е. приходите, които събират от 
облагането на доходите на физичските лица и 
компаниите. Данъчната политика на ЕС се фокусира 
върху размера на непреките данъци и такси като Данък 
добавена стойност (ДДС) и акцизите, които имат 
значение за вътрешния пазар.                                                                        
Националните правителства са свободни да определят 
приоритетите в разходите си и какви данъци да налагат 
,за да набавят средства.Те са свободни да определят 
размера на данъка върху корпоративната печалба и 
доходите на физическите лица , спестяванията и 
приходите от капитал. Правата на държавите-членки в 
тази област се гарантират от факта ,че при вземането на 
решения в ЕС относно данъчната политика ,гласуването 
става с единодушие. 
ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА 

• Да гарантира ,че данъчните правила не пречат на свободното движение на капитала; 
• Да гарантира ,че свободното движение на капитала не създава условия за избягване на данъци; 
• Да гарантира,че данъчните правила в страните членки на ЕС не ограничават свободното движение на 

хора; 
ИНСТИТУЦИИ 
На ниво Европейски съюз основната отговорна институция е Главна дирекция „Данъци и митнически съюз” 
на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/dgs/taxation_customs/index_en.htm 
На национално ниво целите на политиката на ЕС в областта на данъците се изпълняват от Министерство на 
финансите: www.minfin.bg 
Към министъра на финансите е изградена Национална агенция по приходите като централизиран държавен 
орган за администриране на данъци и осигуровки: http://www.nap.bg 
ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА 
През периода 2007 – 2013 г. ЕС изпълнява програмата Фискалис ,чиято основна цел е да подобри 
функционирането на данъчните системи във вътрешния пазар на ЕС.Програмата предоставя помощ на страните 
членки на ЕС да работят в тясно сътрудничество срещу данъчните измами,чрез въвеждане и използване на 
усъвършенствани електронни системи за обмен на информация между националните администрации, 
сътрудничество при разследвания ,провеждане на обучения за данъчни служители, както и обмен на експерти 
между националните администрации на страните членки; 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscalis_2007/index_en.htm 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/about/welcome/index_en.htm 
http://www.minfin.bg 
 
Европейски Информационен Център  Europe Direct  на Община Пловдив ще представи по-подробна 
информация, свързана с темата Енергия. При попълването на анкетните карти при нашите срещи с 
граждани следващата тема към настоящия момент,  която интересува най-много анкетираните е: 

 
Енергия   

През последните десетилетия начинът ни на живот и нарастващото  благосъстояние в ЕС оказаха огромно 
въздействие върху енергийния сектор, променяйки значително енергийните перспективи. Отделянето на по-
голямо внимание на енергетиката във външните отношения на ЕС е от жизненоважно значение за енергийната  
 
ОБЩИНА ПЛОВДИВ  Дирекция ”ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО” – НАДЕЖДНИЯТ ПАРТНЬОР 

            Съдържание в това  издание:             

Политики на ЕС и Законодателство на ЕС   1 
Информация по предпочитани теми                                  2 
Програми и предложения за финасиране   4 
Добри практики   12
Мрежи и служби   13
Библиотека   15
Периодични издания   16

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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сигурност на ЕС.   
Първия приоритет, е приемането и бързото прилагане на мерките за постигане на поставените от Европейския 
съвет политически цели за Европа за 2020 г., наречени 20-20-20, насочени към 20-процентно намаление на 
емисиите на парникови газове, 20-процентен дял на възобновяемите енергийни източници от крайното  
нергопотребление и 20 процента икономии в бъдещото енергопотребление. Вторият приоритет е справянето с 
нарастващата несигурност в енергийните доставки за Европа. Съществува вероятност дори при изпълнение на 
политическите цели относно възобновяемите източници на енергия, Европа да бъде зависима от вноса на 
енергия, който ще бъде по-голям от настоящия. Необходимо е ЕС да подобри сегашната си политика, за да 
постигне своите цели в областта на енергийната ефективност. Допълнителни и по-спешни усилия са необходими 
за подобряване на енергийната ефективност. Отделянето на по-голямо внимание на енергетиката при външните 
отношения на ЕС, включително чрез установяването на изградени на взаимна зависимост отношения със 
страните доставчици, транзитиращите страни и страните потребителки, ще допринесе за постигането на 
политическите цели на ЕС в тази област и също така ще придаде тежест на ЕС при взимането на решения по 
енергийните въпроси на международната сцена.  
Сериозното въздействие на изменението на климата може да бъде предотвратено единствено чрез  навременно и 
съществено намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ). Следователно, бързото преминаване към 
световна нисковъглеродна икономика е основният стълб на интегрираната политика на ЕС в областта на 
изменението на климата и енергетиката, за да се постигне целта на ЕС за ограничаване на повишаването на 
средната световна температура до под 2°C в сравнение с нивата преди индустриализацията. При изменение с 
повече от 2°C, рискът от опасно и непредвидимо изменение на климата значително се повишава и разходите за 
адаптиране нарастват съществено.  Нарастващото търсене на енергия, покачващите се цени на петрола, 
несигурните енергийни доставки и страховете от глобално затопляне ни накараха да проумеем, че енергията не 
може повече да се възприема като даденост.  
ОБЩ КОНТЕКСТ Европейската Комисия прокара интегрирано предложение за енергетиката и изменението на 
климата, което бе насочено към проблемите, свързани със снабдяването с енергия, изменението на климата и 
индустриалното развитие. Два месеца по-късно правителствените ръководители на държавите-членки одобриха 
плана и приеха енергийна политика за Европа.С плана се взе решение за: - увеличаване на енергийната 
ефективност с 20 %;- намаляване на парниковите газове (ПГ) с 20 %;- постигане на дял от 20 % на  
възобновяемата енергия в общото енергопотребление в ЕС до 2020;  - дял от 10 % на биогоривата в 
автомобилните горива до 2020 г.Тези цели са изключително амбициозни — днес възобновяемата енергия е 8,5 
%. За достигането на дял от 20 % до 2020 г. ще са необходими огромни усилия от страна на всички сектори на 
икономиката, както и от всички държави-членки. Необходим е подход на европейско равнище, за да се 
гарантира, че усилията за достигане на целта от 20 % ще бъдат разпределени справедливо между държавите-
членки 
 ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЦЕЛТА За да бъде ефективно постигната общата цел за 20 % на възобновяемата енергия, 
индивидуалните цели за всяка държава-членка трябва да бъдат определени по възможно най-справедлив начин. 
Ето защо Комисията предприе следния прост подход от пет стъпки: - Делът на възобновяемата енергия през 
2005 г. (базисна година за всички изчисления в пакета) се модулира, за да отрази националните стартови 
позиции и вече направените усилия от страна на държавите-членки, които са постигнали увеличение от над 2 % 
между 2001 и 2005 г.;- Към модулирания дял възобновяема енергия за всяка държава-членка от 2005 г. се 
прибавя 5,5 %;- Оставащото усилие (0,16 тона нефтен еквивалент на човек в ЕС) се разпределя пропорционално 
на индекса за БВП на глава от населението, за да отрази различните равнища на благосъстояние сред държавите-
членки, а след това се умножава по броя на населението на всяка държава-членка;- Тези два елемента се събират, 
за да се получи пълният дял от възобновяема енергия от общото крайно потребление на енергия през 2020 г. 
- Най-накрая, към целевия дял на възобновяемата енергия през 2020 г. за някои държави-членки се прилага 
таван. 
БИОГОРИВА Целта от 10 % възобновяема енергия в областта на транспорта е на еднакво равнище за всички 
държави-членки, за да се осигури съгласуваност на спецификациите на горивата в транспорта и тяхната 
наличност. Държавите-членки, които не разполагат с подходящите ресурси за производство на биогорива ще 
могат лесно да се снабдят с възобновяеми горива за транспорта от другаде. Въпреки че би било технически 
възможно Европейският съюз да задоволи нуждите си за биогорива единствено от вътрешно производство, 
твърде е вероятно, а и желателно тези нужди да бъдат в действителност посрещнати посредством комбинация от 
вътрешно за ЕС производство и внос от трети страни. КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА 
ВЪЗОБНОВЯЕМАТА ЕНЕРГИЯ? Многобройните ползи на възобновяемата енергия — по отношение на  
 
 Партньори по проекта:  Европейския колеж по икономика и управление и Център “Образование за демокрация”. 
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въздействието върху изменението на климата, сигурността на доставките на енергия и дългосрочните 
икономически изгоди — са безспорни. Анализът на Комисията показва, че постигането на дългосрочните ни 
цели за възобновяема енергия ще означава следното: - Намаляване на емисиите на CO2 с 600 до 900 милиона 
тона за година — възпиране на нивото на изменение на климата и изпращане на сигнал до други страни да 
направят същото;- Намаляване на потреблението на изкопаеми горива, повечето от които вносни, с 200 до 300 
милиона тона за година, като по този начин се гарантира по-голяма сигурност на доставките на енергия за 
европейските граждани;- Подем на високотехнологичните отрасли на промишлеността, нови икономически 
възможности и работни места. Всичко това ще струва приблизително 13—18 милиарда евро за година.  
Възобновяемата енергия е икономически изгодна При днешните нива на цените на нефта, енергията от 
възобновяеми източници все по-често се разглежда като икономически изгодна алтернатива. При все по-
нарастващата употреба на възобновяеми енергийни източници можем да очакваме цената на възобновяемата 
енергия да продължи да пада, подобно на цените на информационните технологии. Предвижда се пазарните 
приходи за слънчевата, вятърната енергия, биогоривата и горивните елементи да се увеличат приблизително до 
150 милиарда EUR до 2016 г., като в същото време рекордните равнища на инвестиции в слънчева, вятърна 
енергия и биогорива отразяват технологичната зрялост, ръст на политическите стимули и повишено доверие на 
инвеститорите. Освен това, използването на източници на възобновяема енергия допринася за увеличаване на 
местните и регионалните възможности за работа. Възобновяемата енергия е екологична Целта за 
възобновяема енергия е тясно свързана с нашата цел за емисии на парникови газове. Без значително увеличение 
на дела на възобновяема енергия в енергийния баланс на ЕС, ще бъде практически невъзможно да се постигнат 
целите на ЕС за намаляване на емисиите от парникови газове.  
Енергията от изкопаеми горива има отрицателно екологично въздействие по протежение на цялата 
верига: от добива и производството ѝ, до нейното транспортиране и крайно потребление. Благодарение на 
възобновяемата енергия тези отрицателни ефекти се свеждат до минимум, а и дори се премахват като цяло. По-
задълбоченият поглед обаче показва, че без съмнение пагубното влияние на изменението на климата е от далеч 
по-голямо значение. 
Възобновяемата енергия означава сигурни доставки на енергия Зависимостта ни от ограничен брой 
енергийни източници (нефт и газ) е все по-тревожна. Нефтът вече не е евтина стока, която можем да си 
позволим да вземаме за даденост. От гледна точка на сигурността на доставките възобновяемата енергия на ЕС 
се произвежда най-вече в ЕС. Това означава, че тя е подложена в по-малка степен на нарушения при доставката, 
кактои че смекчава ценовите увеличения на горивата. Следователно е разумно да произвеждаме повече своя 
собствена енергия, и то от все по-разнообразни възобновяеми енергийни източници.  
Гражданите на ЕС одобряват възобновяемата енергия Промените в отношението на потребителите към 
зелената енергия също стават все по-очевидни. Проучванията показват, че потребителите ценят по-високо 
ползите за екологията на възобновяемата енергия, отколкото традиционните замърсяващи енергийни източници. 
Според проучване на Евробарометър, предприето през януари 2007 г., 55 % от европейските граждани 
възприемат като многообещаващо използването на областта на енергията трябва да бъде приоритет за 
Европейския съюз.  
Пакета от документи за възобновяемата енергия и изменението на климата 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm 
Документи:ограничаване на глобалното изменение на климата до 2 градуса Целзий 
http://europa.eu/scadplus/leg/en/s14000.htm 
Пътят до 2020 година и след това:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0002:FIN:BG:PDF 
Европейски стратегически план за енергийните технологии http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0847:FIN:BG:PDF 
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА ЗА ЕВРОПА  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0001:FIN:BG:PDF 
Борба с изменението на климата 
http://bookshop.europa.eu/eGetRecords?Template=en_log_freeDwnld&filename=/eubookshop/FileCache/PUBPD
F/NAAB07125BGC/NAAB07125BGC_002.pdf&EUBPHF_UID=632365 
 

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

финансиране от ЕС  
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  Програма Култура (2007-2013) Culture Programme (2007-2013) 
Основна цел е да изгради европейското културно пространство, чрез развитие на културното сътрудничество 
между творци, артисти и културни институции от страни, участващи в програмата.  
Цели на програмата: Цел 1 - да насърчи опазването и знанието за културното наследство от европейска 
величина;  Цел 2 - да насърчи мобилността на работещите в областта на културата; Цел 3 - да насърчи 
разпространението на творби и културни и артистични произведения; Цел 4 - да насърчи междукултурния 
диалог. Основни дейности: Целите на програмата ще бъдат постигнати чрез изпълнението на следните мерки: 
1. Подкрепа за културни дейности - предоставя директна помощ за европейски проекти за сътрудничество с 
различна продължителност и обхват, които постигат поне две от целите на програмата; 2. Многогодишни 
проекти за сътрудничество;  3. Мерки за сътрудничество - ориентирани към творчество и нововъведения и 
отварящи пътя за нови проекти за сътрудничество, които са с период на продължителност не повече от една 
година; 4. Специални дейности - включват основно “Европейските културни столици”. 5. Подкрепа за 
организации, активни на европейско ниво – предоставя се помощ и на организации, работещи за насърчаването 
на културното сътрудничество или на такива, които действат като “посланици” на европейската култура; 6.  
Подкрепа за анализи, събиране и разпространяване на информация в областта на културното сътрудничество, 
мобилността на творците, разпространението на творбите и междукултурния диалог. Това ще задълбочи 
знанията относно този тип сътрудничество и ще осигури благоприятни условия за него.Направления на 
програмата: Подкрепа за културни дейности/проекти (направление 1)Културни организации получават 
подкрепа за проекти, насърчаващи трансграничното сътрудничество чрез културни и художествени дейности. 
Това направление подпомага организации -  театри, музеи, професионални асоциации, изследователски 
центрове, университети, културни институти и публични органи на властта от различните страни, участващи в 
програмата, с цел да бъде установено сътрудничество. Това сътрудничество следва да позволи на  различните 
сектори да си взаимодействат и да разширяват културния си и художествен обхват, надхвърляйки националните 
граници. Направлението е разделено на четири категории : 
1.1. Многогодишни проекти за сътрудничество /продължителност: 3–5 години/  
Тази категория цели да засили многогодишните, трансгранични културни взаимодействия, насърчавайки 
минимум шест културни оператора от най-малко шест избираеми по програмата страни да си сътрудничат и да 
работят заедно в рамките на един или няколко сектора. Насърчават се да развиват съвместни културни дейности 
за период от 3 до 5 години. Финансирането е от 200 000 евро до 500 000 евро на година, но  подкрепата на ЕС не 
може да надвишава 50 % от общите избираеми разходи. Финансирането цели да подпомогне установяването на 
партньорството или разширяването на географския му обхват, като осигури устойчивост на проекта и след  
периода на финансирането. Проекти за сътрудничество /продължителност: до 2 години/Тази втора категория 
засяга дейности, изпълнявани от най-малко трима културни оператора, работещи в един или в няколко сектора, 
от три избираеми по програмата страни, за период не дълъг от две години. Възможното финансиране е между 50 
000 евро /минимум/ и 200 000 евро /максимум/, но подкрепата на ЕС не може да надвишава 50 % от общите 
избираеми разходи.1.2.2. Проекти за литературен превод /продължителност: до 2 години/Третата категория 
подкрепя проекти за превод. Помощта на ЕС за литературен превод цели задълбочаването на знанията в 
областта на литературата и литературното наследство чрез популяризиране движението на литературни творби 
между страните. Издателствата могат да получат финансово съдействие за превод на художествени творби от 
един европейски към друг европейски език. Финансирането е между 2 000 евро /минимум/ и 60 000 евро 
/максимум/, но подкрепата на ЕС не може да надвишава 50 % от общите избираеми разходи.Проекти за 
сътрудничество с трети страни / продължителност: до 2 години/ 
Четвъртата категория подкрепя проекти за културно сътрудничество, целящи културния обмен между 
участващите в програмата страни и трети страни, които са сключили споразумения за сътрудничество с ЕС, 
съдържащи културни клаузи. Ежегодно, една или повече трети страни са избирани за съответната година. 
Дейностите следва да пораждат международно културно измерение. Проектите за сътрудничество трябва да 
включват най-малко трима културни оператора от три страни, участнички по програмата, и културно 
сътрудничество с най-малко една организация от посочената трета страна, и/или да развиват културни  дейности 
на територията на третата страна. Възможното  финансиране е между 50 000 евро и 200 000 евро, но подкрепата 
на ЕС не може да надвишава 50 % от общите избираеми разходи.  Подкрепа за организации в областта на 
културата, активни на европейско ниво (направление 2) Културни организации, работещи или желаещи да 
работят на европейско ниво в областта на културата, могат да получават подкрепа за оперативните си разходи. 
Направлението подпомага организации, които работят за популяризирането на  споделения културен опит с 
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действително европейско измерение. Финансовото съдействие, което се отпуска по това направление, подпомага 
оперативните разходи за постоянните дейности на организациите – бенефициенти. Тази финансова подкрепа се 
различава коренно от останалите субсидии, които се отпускат по другите направления на програмата.   
Четири категории организации могат да бъдат избираеми по това направление /: а) Посланици б) Мрежи за 
подкрепав) Фестивали г) Структури за културни политики, разделяни на две под категории: Структурирани 
платформи за диалог Групи за анализи в областта на културната политика  Подкрепа за анализи и за събиране 
и разпространение на информация, както и за увеличаване на въздействието на проекти в областта на 
културното сътрудничество (направление 3) С цел да се отговори на значителната количествена 
необходимост от доказателства в културния сектор, ЕС дава подкрепа на дейности за анализ и разпространение, 
които улесняват събирането и изследването на резултати и на оценяването им в светлината на целите на 
програмата. Впрочем, в местен план, съществува необходимост относно предоставяне на информация за 
програмата на артисти и културни организации. В тази връзка Контактни точки по програма “Култура” 
получават финансиране във всички избираеми по програмата страни.Програмата подкрепя осъществяването на 
изследвания и анализи в областта на европейското културно сътрудничество и в развитието на европейската 
културна политика. Целта на тази подкрепа е да се увеличи обема и качеството на информации и данни, за да се 
изработят анализи и сравнителни характеристики за културното сътрудничество на европейско ниво, по-
специално във връзка с мобилността на творците и занимаващите се с култура, движението на произведения на 
изкуството и на художествени продукти, както и по отношение на междукултурния диалог. Програмата 
подкрепя събирането, както и разпространението на информация и дейности, целящи увеличаването на 
въздействието на проекти. Тя улеснява обмена на опит и добри практики, разпространението на информации 
относно програмата, както и транс европейското културно сътрудничество в широкия му смисъл. Връзки с 
Европейските години, посветени на специфични теми Програмата има за цел също така да установи връзки с 
дейностите, които се асоциират с Годините, посветени на специфична тема на европейско ниво. 2008:  Годината 
на междукултурния диалог, който съставлява една от основните цели на програмата 2009 :  Годината на 
творчеството и иновациите 2010 : Годината на борбата срещу бедността и социалното изключване. 
СПЕЦИФИЧНИ  НАПРАВЛЕНИЯ Проекти за сътрудничество (направление 1) 
Многогодишните проекти за сътрудничество (направление 1.1), проектите за сътрудничество (направление 
1.2.1) и проектите за културно сътрудничество с трети страни (направление 1.3) могат да се осъществяват във 
всички сектори на културата. Тези проекти трябва да съдействат за общото европейско културно пространство с 
оглед насърчаване появата на чувството за европейско гражданство. Проектите за културно сътрудничество с 
трети страни трябва в допълнение да пораждат разбирателство между европейските култури и културите на 
третите страни.  Кой е координатор, съ-организатор, асоцииран партньор и партньор в трети страни? 
Културните оператори могат да участват с различен статут в осъществяването на многогодишни проекти за 
сътрудничество и проекти за сътрудничество: координатор : културен оператор от избираема страна, който 
играе координираща роля по време на осъществяването на проекта. Той носи основната отговорност за 
реализацията на дейността съгласно Споразумението за безвъзмездно финансиране, има конкретно и съществено 
участие в замисъла, осъществяването и финансирането на проекта.  съорганизатор : културен оператор от 
избираема страна, който има точен и съществен ангажимент в замисъла, реализацията и финансирането на 
проекта. Участието на всеки съорганизатор трябва да бъде ясно посочено във формуляра за кандидатстване.   
асоцииран партньор : културен оператор от избираема страна или от трета страна, който участва в 
осъществяването на предложените по проекта дейности, но не в същата степен и на същото ниво както 
съорганизаторът.  партньор в трета страна (направление 1.3) : за да се счита за партньор на избраната трета 
страна, културният оператор трябва да е със седалище в избраната трета страна, да участва в замисъла и 
осъществяването на предложените дейности и да подпише Споразумението за сътрудничество.   Проекти за 
литературен превод (направление 1.2.2) Това направление има за цел да позволи възможно най-широкото 
разпространение на европейската литература сред европейските граждани, подкрепяйки превода и 
публикуването на европейска литература на различните езици на участващите по програмата страни. С оглед 
насърчаването на европейската добавена стойност и на европейската интеграция, по-особено внимание ще бъде 
отделяно на : а) проектите за литературен превод от високо качество и на европейско ниво, предназначен за 
възможно най-широка публика; б) проектите за литературен превод в страните, които се присъединиха към ЕС 
от 2004 г. Подкрепа за организации в областта на културата, активни на европейско ниво (направление 2, 
субсидии за оперативни разходи) Това направление цели съ-финансиране на разходи, свързани с дългосрочни 
работни програми на организации, които преследват цели от общ европейски интерес в областта на културата, 
или цели, неразделно свързани с политиката на ЕС в тази област.  Кой може да участва: местни и регионални 
власти; корпорации; администрации; малки и средни предприятия; асоциации. Предложенията трябва да 
бъдат изпращани на следния адрес:Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Culture Programme 
(2007 – 2013) Programme Strand ....................... (моля посочете името и номера на съответното за кандидатурата 
направление)Avenue de Bourget 1(BOUR 04/13)B – 1140 Bruxelles 
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Belgique.  Бюджет: Бюджетът на програмата за целия є период на действие възлиза на 400 млн. евро.  
Контакти: Министерство на културата София 1040, ул. “Александър Стамболийски” № 17 Дирекция 
“Европейска интеграция и международно сътрудничество”  тел.: (02) 9400 915 е-mail: 
D.Kaneva@mc.government.bg тел.: (02) 9400 917 е-mail: c.andreeva@mc.government.bg Официална интернет 
страница на програма Култура: http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm За контакти в България: 
http://www.ccp-bg.com/?action=document-display-section&id=1 Ръководството, отнасящо се до по-голямата част от  
направленията на програма „Култура” , съдържа всички условия за кандидатстване. Чрез него се въвежда 
фиксиран календар до 2013 г. и културните оператори могат да се запознаят с възможностите за финансиране по 
програмата до 2013 г. Ръководство по програма Култура на български език: http://www.ccp-
bg.com/ajaxfilemanager/uploaded/File/Programme%20Guide_BG_1.doc 
Календар:http://mc.government.bg/images/Calendar_Programme%20Culture%202008.doc  
Приоритети на ЕС в областта на културата:  http://www.ccp-bg.com/?action=document-display-section&id=4 
 
 

       ПРОГРАМА „ЖАН МОНЕ” 
„Жан Моне” е подпрограма в рамките на програма „Учене през целия живот”. 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc88_en.htm 
Дейност Жан Моне води своето начало от 1990 г.. Целта й е на университетите в света да бъде предоставен 
стимул за разясняване на модела за мирно съвместно съжителство и интеграция, както и на политиките и 
насочените към останалия свят дейности на Европейския съюз.Дейностите по линия на програмата Жан Моне 
към момента се изпълняват в 61 държави на пет континента. 
Програмата Жан Моне  е насочена главно към подкрепа на академични  проекти, в университети в Европейския 
съюз и извън него, насърчаващи преподаването ,изследователската дейност и дебата свързани с европейската 
интеграция. В рамките на академичната общност обозначението Жан Моне е символ на изключителна стойност 
и качество. 
Оперативните цели на програма „Жан Моне“ са: a) да стимулира съвършенство в преподаването, 
изследванията и мисловните действия при получаване на знания за европейската интеграция в институциите за 
висше образование вътре и извън Общността;б) да засилва знанието и осведомеността сред учените специалисти 
и сред европейските граждани най-общо по въпроси на европейската интеграция;в) да подпомага ключови 
европейски институции, които работят по въпроси на европейската интеграция; г) да подпомага съществуването 
на европейски институции от висока категория исдружения, които работят в сферата на образованието и 
обучението. 
Подборът на проектите се осъществява въз основа на академични качества посредством процес на строга и 
независима оценка от страна на изтъкнати 
членове на академичната общност.  
Дейностите ,които се финансират са разделени на две групи: 
Преподавателски дейности: 

- Катедри „Жан Моне” (Jean Monnet chairs) – това са  щатни позиции за лектори във висши учебни 
заведения с висока степен на специализация в областта на изследването на европейската интеграция. 
Всички курсове и преподавателски дейности трябва да са посветени на европейската интеграция 
(минимум 120 часа за една академична година). Проектите могат да бъдат с продължителност до 5 г., 
като за всеки проект се отпускат до    45 000 EUR; 

- Ad personam преподавателски постове „Жан Моне” – те са запазени за преподаватели, които имат 
особени заслуги в областта на европейската интеграция, признати от академичната общност на 
международно ниво; 

- Курсове по европейска интеграция                                                                                            Постоянните 
курсове по Европейска интеграция са концентрирани изцяло върху тази тематика (средно 60 академични 
часа) и могат да бъдат предлагани както на студенти, така и на специализанти в области, тясно свързани 
с развитието на Европейската общност, като например Европейска икономическа интеграция, 
Европейско право, Европейска политическа и социална интеграция; 

- Центровете за високи достижения„Жан Моне“(Jean Monnet excellence centers) са ясно обозначени 
институции, специализиращи в областта на изследванията на европейската интеграция. Те обединяват 
съвкупност от преподавателски, изследователски и документални ресурси, предоставени на 
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разположение за целите на изследователска дейност в областта на европейската интеграция, 
осъществявана от участващата в програмата институция.  

- Преподавателските модули „Жан Моне“ представляват кратки програми (с минимална 
продължителност от 30 учебни часа за една академична година) за обучение по теми от областта на 
европейската интеграция във ВУЗ. Модулите могат да бъдат мултидисциплинарни и са насочени към 
студенти, които не изучават директно европейската интеграция (студенти от области като медицина, 
техника, изкуство и т.н.). 

Научни и изследователски дейности: 
- Подкрепа за сдруженията на академични преподаватели и изследователи, специализи- 

ращи в областта на европейската интеграция за организирането на годишни срещи и реализацията на 
инициативи за комуникация,например създаването на страници в интернет или публикуването на 
бюлетини. 

- Подкрепа за свързани с Европейския съюз информационни и изследователски дейности - 
конференции, семинари, кръгли маси и/или летни училища, организирани от академичната общност, 
чийто основен акцент са изследванията, посветени на европейската интеграция. 

- Подкрепа за многостранни изследователски групи по програма „Жан Моне“ – те представляват 
партньорства, посветени на изучаването на процеса на европейска интеграция, от страна на трима 
лектори по програмата от три различни държави, в рамките на което се провеждат мултидисциплинарни 
изследвания. 

- Подкрепа за Европейски научно-изследователски центрове “Жан Моне” Задача на тези центрове  е 
да събират и разпространяват информация за текущи научни изследвания по Европейската интеграция. 
Центровете “Жан Моне” изпълняват координационни и информационни функции не само в рамките на 
университета, където се намират, но и извън конкретната академична институция. Центровете 
поддържат връзки с държавната администрация, програми за обучение на възрастни, браншови 
организации и др. 

Бенефициенти по програма „Жан Моне” могат да бъдат : Акредитирани академични институции (напр. 
университети), научно-изследователски центрове, асоциации за европейски изследвания. 
Бюджет и продължителност на проектите: Размерът на предоставените безвъзмездни средства, както и 
продължителността на проектите, варират в зависимост от такива фактори, каквито са видът на проекта и броят 
на участващите страни. 
Често задавани вапроси: http://eacea.ec.europa.eu/llp/ajm/documents/2008/FAQs_Jean%20Monnet.pdf  
Успешни практики за 2008 г.http://eacea.ec.europa.eu/llp/ajm/documents/2008/FAQs_Jean%20Monnet.pdf  
Пълният текст на „Покана за предоставяне на предложения по програмата „Обучение през целия живот“ за 
периода 2008-2010 г.: актуализирана версия за 2009 г. — стратегически приоритети“, заедно с ръководството за 
участие в програмата „Обучение през целия живот“ и формулярите за заявяване на участие могат да бъдат 
намерени на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/education/jean-monnet/doc609_en.htm 
Координатор по програма „Жан Моне” ,като част от програмата „Учене през целия живот” , за България е 
Център за развитие на човешките ресурси: http://www.hrdc.bg/plugins/content/content.php?content.54 
 

 
Покана по за проекти по МЕДИЯ 2007: ''i2i аудиовизия'' 

Краен срок: 2 февруари 2009 г. за проекти с начало между 1 юли 2008 г. и 2 февруари 2009 г., 
- 7 юли 2009 г. за проекти с начало между 1 януари 2009 г. и 7 юли 2009 г. 
Описание ЕК представя покана за проектопредложения по програма МЕДИЯ 2007 : ''i2i аудиовизия''. Целта е да 
се улесни достъпът на европейски продуцентски компании до финансиране, предоставяно от банките или други 
финансови институции, като се съфинансират част от разходите. Допустими разходи за съфинансиране :- 
застраховка на аудиовизуалната продукция: Модул 1 — Подкрепа за перо ''застраховки'' в бюджета на 
продукцията.- гаранция за изпълнение на аудиовизуалната продукция: Модул 2 — Подкрепа за перо ''гаранция 
за изпълнение'' в бюджета на продукцията.- финансиране от страна на банка на аудиовизуалната продукция: 
Модул 3— Подкрепа за перо "финансови разходи" в бюджета на продукцията. 
Допустимидейности:Предложените аудиовизуални продукции: трябва да са игрални, анимационни или 
документални филми, продуцирани основно от компании, регистрирани в някоя от държавите, които участват в 
програмата МЕДИЯ,- трябва да бъде продукция със значително участие на професионалисти в съответната 
област, които съграждани на държави, участващи в програмата МЕДИЯ, или да имат постоянно 
местопребиваване в тези държави.Максималната продължителност на проектите е 30 месеца. Те трябва да 
стартират между 1 юли 2008 г. и 7 юли 2009 г. 
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Допустими кандидати: Поканата е насочена към независими европейски компании за аудиовизуални 
продукции. Кандидатите трябва да са вписани в регистрите на някоя от следните държави:( 27-те държави от 
Европейския съюз,- страните от ЕАСТ и ЕИП (Исландия, Норвегия и Лихтенщайн)- Швейцария и Хърватия. 
Бюджет Общият предвиден бюджет е 3 милиона евро. Финансовата помощ не трябва да надвишава 50- 60% от 
допустимите разходи. Минималният размер на съфинансиране е 5 хил.евро, а максималният – 50 хил.евро 
http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/i2i/detail/index_en.htm 

 
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA/29/08 

Европейски сдружения, осъществяващи дейност на европейско равнище в областта на образованието и 
обучението (2008/C 276/10) 

Краен срок : 23 декември 2008 г. Целта на настоящата покана за представяне на предложения е да подкрепи 
дейността на европейските сдружения в областта на образованието и обучението или на сдружения, чиято цел е 
част от една от политиките на Европейския съюз. Програмата за действие в областта на обучението през целия 
живот („Програма за обучение през целия живот“) (1), и по-специално подпрограмата „Жан Моне“ 
представляват правното основание на поканата за предложения. Във връзка с изпълнението на ключова дейност 
3 от програмата „Жан Моне“, целите на настоящата покана запредставяне на предложения са: — да подпомага 
съществуването на европейски сдружения от висока категория, които работят в областта на образованието и 
обучението, — да подпомага европейски сдружения, допринасящи за осъществяването на работната програма 
„Образование и обучение 2010 г.“ (2), — да подпомага европейски сдружения, допринасящи за повишаване на 
познанията и информираността относно процеса на европейска интеграция чрез образование и 
обучение.Допустими кандидати: Организацията трябва: — да бъде с нестопанска цел,— да е учредена като 
юридическо лице и да има седалище от повече от две години (към 23 декември 2008 г.) в една от допустимите 
държави (27-те държави-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегияи Турция),— задължава се да 
осъществява по-голямата част от своите дейности в държавите-членки на— да работи в областта на 
образованието и обучението на европейско равнище и да преследва конкретни и ясно определени цели, 
посочени в учредителния й акт, — да извършва дейности, които са съвместими с приоритетите на работна 
програма „Образование и обучение 2010 г.Критерии за възлагане: Допустимите заявления ще се оценяват въз 
основа на качеството на подробната 12-месечна работна програма за 2009 г., като ще бъдат приложени следните 
критерии за възлагане: — целесъобразност, яснота и последователност на краткосрочните цели (12 месеца), — 
качество на управлението на работната програма (яснота и последователност на дейностите и на 
бюджета,предложени за постигане на целите, график). Бюджет и продължителност на проекта: Общият 
ориентировъчен бюджет на Общността за съфинансиране на европейски сдружения по настоящата покана е 600 
000 EUR. Максималният размер на оперативните безвъзмездни средства за едно сдружение за годишна работна 
програма от 12 месеца (съответстваща на една финансова година) не трябва да надвишава 100 000 EUR.  
Заявленията се изпращат на следния адрес: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Lifelong 
Learning: Erasmus, Jean Monnet Call for Proposal EACEA/29/08, Mr. Ralf RAHDERS, Office: BOUR 2/61, Avenue du 
Bourget 1 B-1140 Brussels   
Насоките за кандидати и формулярът за кандидатстване е достъпен на интернет страницата на Агенцията:  
http://eacea.ec.europa.eu     Допълнителна информация може да получите от: Изпълнителна агенция за 
образование, аудиовизия и култура,Г-жа Ilona POKORNA, E-mail: Ilona.Pokorna@ec.europa.eu, Телефон 
(директна линия) (32-2) 295 83 94 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:276:0094:0096:BG:PDF  
 

Покана за представяне на предложения по Програма „Култура“ (2007-2013 г.) 
Проекти за литературен превод (направление 1.2.2) 

Срок на подаване 1 февруари 2009 г. Избираемите кандидати трябва :-да бъдат издателства или групи от 
издателства - частни или публични (не могат да бъдат физически лица);-да имат официално регистрирано 
седалище в една от избираемите страни. Избираеми проекти: 
Избираем е преводът на художествена литература от един европейски език към друг европейски език. 
Безвъзмездното финансиране може да покрие разходите за превод, стига само те да не съставляват повече от 50 
% от общите оперативни разходи за превода и за издаването на книгата или книгите (прилагано условие за 
безвъзмездното финансиране, базирано на бюджета). Никаква подкрепа във вид на безвъзмездно финансиране 
няма да бъде давана на произведения, за които разходите за превод са покрити от други субсидии (частни или 
публични), или на произведения, които вече са били преведени на целевия език, за който се кандидатства. 
Избираеми произведения:- избираеми са единствено художествените произведения /независимо от жанра/: 
романи, разкази, новели, театрални пиеси, поезия, комикси.- кандидатите не могат да предложат повече от 10 
художествени творби за превод на селекция.- Произведенията трябва вече да са били издавани;-Творбите не 
трябва да са били предварително превеждани на целевия език.-Субсидията, за която се кандидатства, трябва да е 
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между 2 000 и 60 000 евро на селекция но подкрепата на Европейския съюз е ограничена до максимум от 
50 % от общите допустими разходи.Продължителността на проекта не бива да надвишава 24 месеца. 
Формуляри за кандидатстване 
http://www.ccp-bg.com/?action=document-display-section&id=17&subid=5157&issub=1  
Адрес за представяне на кандидатурите:   Education,  Audiovisual   &   Culture  Executive  Agency 
Culture Programme (2007–2013),Programme Strand 1.2.2 Literary translation Projects,Avenue du Bourget 1 ,(BOUR 
04/13),B – 1140 Brussels Belgium 
  

Покана за проекти за сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания 
Краен срок: Кандидатстването става в 2 етапа: Крайният срок за представяне на Предварителни предложения: 
27 март 2009 г. До 15 май кандидатите ще получат покана за Пълни предложения с краен срок 31 юли 2009 г. 
Европейското сътрудничество в областта на научно- техническите изследвания (COST) представя покана за 
финансиране на предложения за създаване на мрежи от изследователи. Дoпустими дейности: COST финансира 
дейности за работа в мрежа като конференции, срещи, краткосрочни научни обмени и информационни прояви. 
Предложенията трябва да са в рамките на деветте области на COST – биомедицина и молекулярни бионауки; 
химия, молекулярни науки и технолгии; науки за системата на Земята и управление на околната среда; храни и 
земеделие; гори и продукти и услуги, свързани с тях; хора, общество, култура и здраве; ИКТ; физични и 
нанонауки; транспорт и урбанистика. Високо оценени ще бъдат предложенията, които обхващат повече от една 
от сферите на COST. Допустими кандидати: По поканата могат да кандидатстват с проектопредложения учени 
от поне 5 европейски страни, участнички в COST. Бюджет: Финансовата подкрепа е в размер на 100 000 евро, за 
период от 4 години.http://www.cost.esf.org/opencall  .За да се участва по поканата е нужна предварителна 
регистрация по интернет:    https://www.cost.esf.org/index.php?id=1753 
 
Покана по програма Европа за гражданите: Мярка 3: Подкрепа на проекти, инициирани от 

организации на гражданското общество 
Краен срок: 15 февруари 2009г. Целта на тази мярка е да подкрепи конкретни проекти на организации на 
гражданското  общество от различни участващи страни. Могат  да   се      включат различни организации, 
установени на местно, регионално, национално или европейско ниво. Тези проекти трябва да повишават 
обществената осведоменост по въпроси от европейски интерес и по конкретни решения, до които може да се 
достигне чрез сътрудничество. 
Проектите, инициирани от организации на гражданското общество, трябва да 
отговарят най-малко на една от следните характеристики: 
 Действия: Партньорите трябва заедно да планират, прилагат и използват резултатите от действията  в  
съответствие  с  целите,  приоритетите  и  хоризонталните   характеристики. 
на програмата. Тези действия могат да имат разнообразни форми, например семинари, тематични работни 
семинари, създаване и разпространение на публикации, информационни кампании, творчески семинари, 
действия, свързани с любителския спорт, обучителни семинари, изслушвания, изложби, граждански проекти и 
т.н. Дебати: Проектът трябва да стимулира и организира дебати, свързани с целите, приоритетите и 
хоризонталните характеристики на програмата, включвайки например членове на организациите, прилагащи 
проекта, на други организации на гражданското общество, на други видове организации, институции или лица, 
вземащи решенията, европейски граждани и т.н. Разсъждения: Проектът трябва да организира, подхранва и 
структурира разсъждения относно европейските ценности, европейското гражданство и демокрацията, 
включвайки организации на гражданското общество от всички видове, както и експерти, лица, вземащи 
решенията, граждани. Специално внимание трябва да бъде отделено на отразяването на културното и духовното 
многообразие на Европа. Създаване на мрежа: Проектът трябва да има за цел поставянето на основата или 
насърчаването на развитието на устойчива мрежа между голям брой организации, активни в тази област. 
Допустими заявители: За да бъде допуснат до избор, заявителят трябва: • да е нестопанска организация с 
юридически статут и правосубектност. Следователно физически лица, т.е. отделни личности, не могат да 
подават заявления; Например: Неправителствени организации, платформи, мрежи, сдружения и федерации, 
научно-изследователски организации, професионални съюзи, учебни заведения, религиозни организации, 
организации, активни в областта на доброволческата работа и любителския спорт и т.н. • да е установен в 
участваща страна; • да има подходящите квалификации и изискваните финансови и оперативни средства за 
завършването на проекта. 
Допустими проекти: Допустимите проекти трябва да са основани на транснационално 
партньорство, което прилага активно и интелектуално сътрудничество между партньорите по проекта - от 
момента на планиране до прилагането му и неговото продължение. 
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Продължителност: Проектът трябва да започва между 1 август и 1 декември на годината, за която е било 
подадено заявлението . Максималната продължителност на проектите е 12 месеца. Как да подадете 
заявлението? Заявленията могат бъдат изпратени по пощата или чрез куриерска служба на посочения по- долу 
адрес:  
EACEA Unit P7 Citizenship  Applications – ‘Civil society projects’ Avenue du Bourget, 1 (BOUR 00/13) B-1140 
Brussels, Belgium 
Информация за поканата: 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/action2/measure3/call2008_en.htm 
Ръководство за програмата на български език: 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/documents/programme_guide_bg.pdf 
Информация за Мярка 3 от програмата: 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/action2/documents/measure3.pdf 
 

Стаж за млади роми в Европейската комисия 
  
Краен срок: 15 декември 2008 г. Институт "Отворено общество", съвместно с Европейската комисия, предлага 
пет 5-месечни стажа за млади експерти от ромски произход. Обучаващият период включва практическа работа в 
един от департаментите на  комисията.За да бъдат одобрени кандидатите трябва да отговарят на няколко 
условия. Те трябва да са получили диплома за завършено висше образование степен бакалавър и са с 
предимство, ако имат опит с обществено полезна дейност. Задължително е доброто владеене на английски или 
френски език и основна компютърна грамотност. Минималната възраст на стажантите е 25 години, като 
комисията е склонна да направи изключение от това изискване, ако кандидатът представи основателна причина 
за това в мотивационно писмо към апликационната форма. Програмата е отворена към млади експерти от 
ромски произход, които до момента не са се възползвали от други предложения за стажове в европейски 
институции.За всеки назначен стажант ще отговаря ръководител, който ще следи и напътства неговата работа. 
Институт "Отворено общество" отпуска стипендия за целия период на програмата, която покрива и пътни 
разходи до 600 евро. Сумата, която се отпуска на месец е 1200 евро. 
http://www.ethnos.bg/index.php?TPL=1&lang_select=bg 
 

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

(FET Open scheme) 
Краен срок: 31 декември 2008. Тази схема на финансиране се отнася до възможно най-широк спектър от 
изследователски теми, тясно свързани с информационните и комуникационните технологии (ИКТ), които не са 
предварително дефинирани в работната програма на 7РП, а определени от самите изследователи. Координиращи 
дейности по тази схема: Създаване, оформяне и затвърждаване на нови и разпръснати изследователски 
общности, и където е уместно, координиране на свързани с бъдещите и нововъзникващи технологии национални 
или регионални изследователски програми или дейности, или стимулиране на международно сътрудничество. 
Всеки координиращ проект трябва да цели създаване на критична маса от върхови научни постижения или 
мултидисциплинарно разнообразие. Идентификационен номер на поканата в електронния портал "Cordis": FP7-
ICT-2007-C. Дейности, които ще се финансират по тази схема: - Организиране на събития – конференции, 
работни срещи, кръгли маси или семинари. - Съвместни проучвания, обмен на експерти и споделяне на добри 
практики: ако е необходимо определяне, организиране и ръководене на общи инициативи и мениджмънт на 
проекта.По тази схема няма да се финансират изследвания, технологични разработки или демонстрационни 
дейности. Минималните изисквания за допустим консорциум са в него да участват поне три независими 
юридически лица, регистрирани в три различни държави членки на ЕС. Практиката от 6 РП показва, че в 
подобни проекти участват между 13 и 26 партньорски организации. Бенефициенти: -Изследователски 
организации;-Университети;-Индустриални предприятия и МСП. 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&CALL_ID=12  
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013г."   
по схема "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 2007-2013г".BG161PO005/08/3.0/01/05 
"Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България" Процедурата по своята 
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същност е открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за представяне на проектни 
предложения.  Потенциални бенефициенти: Регионални инспекции за околна среда и води; Дирекции на 
национални паркове;  Дирекции на природни паркове; Регионални дирекции по горите; Общински 
администрации; Нестопански организации - регистрирани по ЗЮЛНЦ. Конкретна цел е опазване, поддържане и 
където е необходимо, възстановяване на ценни местообитания и видове, включително и такива предмет на 
опазване от националната екологична мрежа. Примерните дейности: Дейности за опазване, поддържане и 
където е необходимо възстановяване на местообитания и/или популации на видове, включително изграждане на 
съоръжения, които допринасят за това и ако е необходимо 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. 
http://ope.moew.government.bg/bg/notice/noticedetail/from/noticecurrent/id/7 
 

Подпомагане  по Националната програма по пчеларство 
1 декември започва приемът за 2009 г. на заявления за подпомагане по Националната програма по 
пчеларство, съобщиха от ДФ "Земеделие" .Кандидатстването ще се проведе на два етапа - от 1 декември 
2008 г. до 31 януари 2009 г. и от 1 март 2009 г. до 15 април 2009 г. Документи ще се приемат във всички 
областни разплащателни агенции по постоянно местожителство на физическите лица и по адрес на седалище на 
юридическите лица.Ще се приемат заявления по три от мерките по програмата. По Мярка В "Борба срещу 
вароатозата" ще се приемат заявления за сектор 2:"Разходи за препарати в борбата срещу вароатозата". По 
Мярка C "Физико-химичен анализ на пчелния мед" се отваря приемът за сектор 1:"Разходи за анализ на 
физико-химичните характеристики на пчелния мед в акредитираните лаборатории". По Мярка D 
"Подновяването на пчелните кошери в общността" документище се приемат за два сектора - "Подкрепа за 
закупуване на нови кошери" и "Подкрепа за закупуване на пакети пчели и отводки". Основните цели на 
Националната програма за пчеларство е да се подобрят условията за производство и търговия на пчелни 
продукти, да се повиши качеството и конкурентоспособността на българския пчелен мед и да се осигурят трайна 
заетост и по-високи доходи на пчеларите. Програмата е насочена основно към подпомагане на дребното 
пчеарство. Одобреният бюджет за финансовата 2009 г. по Националната програма за пчеларството е 2 млн. и 80 
хил. лв. За финансовата 2008 г. по Програмата са кандидатствали 596 земеделски производители. От тях 396 са 
изпълнили проектите си, за които са получили субсидии на обща стойност над 816 хил. лева. 
http://www.dfz.bg/page.php?40 
Инструкции за кандидатстване: ftp://ftp.elsys.bg/pub/upload/dfz/Pchelarstvo/25.11.2008_actualizirani/02-
Instrukcia%20za%20kandidatstvane_priem2009.pdf 
Заявление за подпомагане: 
ftp://ftp.elsys.bg/pub/upload/dfz/Pchelarstvo/25.11.2008_actualizirani/10-01-
Zaqavlenie%20za%20podpomagane_priem2009.pdf 

 
Покана за приемане на заявления за признаване и/или подпомагане по мярка 142 „Създаване на 

организации на производители” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. 
(ПРСР) 

Краен срок: не е зададен.  Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 142 се реализира с 
финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 
Подпомага се създаването на организации на производители в един или два от следните сектори: зърнено–житни 
култури;медицински и етерично-маслени култури;зърнено-бобови култури;технически култури, с изключение на 
хмел;картофи;мляко;месо, с изключение на риба и аквакултури;мед;винено грозде. 
Подпомага се също така създаването на организации на производители на биологично произведени продукти от 
горните сектори. Допустими са и биологични продукти извън горните сектори, с изключение на хмел, риба и 
аквакултури и плодове и зеленчуци. 
Финансовата помощ се предоставя за период от пет години от датата на тяхното признаване.  
http://www.mzh.government.bg/Article.aspx?rmid=497&id=497&lang=1&lmid=0 
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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 
           

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

В рамките на проекта, като част от дейностите беше проведена на 21.11.2008 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 Пловдив, 
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 бе да получим обективна картина какво присъстващите мислят за членството на страната ни до 
момента. 

Домакин на срещата Eвропейски Информационен Център Europe Direct на Община Пловдив 

 

 

 

 

 

Във връзка с организирането и протичането на мероприятието от името на екипа на проекта благодарим 
на партньорите от Европейски колеж по икономика и управление, които ни оказаха ценна и акуратна  
помощ и осигуриха лектора. Благодарим и на всички присъстващи на срещата за топлото посрещане. 

OБУЧЕНИЕ “УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ” 
Европейски Информационен Център  Europe Direct  на Община Пловдив Проведе първите 2 

модула от  Обучението “Управление на проекти” 
Обучението се проведе на 24 -25. 11.2008 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 получиха обучителни материали. 
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Обучението се води от преподавател от Европейски колеж по икономика и управление. 
Домакин на обучението- Европейски Информационен Център  Europe Direct  на Община Пловдив 

 

 

 

 

 
 

Във връзка с организирането и протичането на мероприятието от името на екипа на проекта благодарим 
на партньорите ни от Европейски колеж по икономика и управление, които ни оказаха ценна и акуратна  
помощ и осигуриха преподавателя за обучението. Благодарим и на всички взели участие в обучението. 

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   

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://eurojust.europa.eu/useful.htm  



Бюлетин „Гражданите на Европа”  Година  I  Издание I  Брой 9  28 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 

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

 

 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: 

eTwinning  
Със старта на Програмата "Учене през целия живот" през януари 2007 г., програмата за електронно 
побратимяване между европейски училища eTwinning е обособена като част от секторната програма Коменски. 
eTwinning предоставя на заетите с възпитанието и обучението на деца и младежи от 3 до 19-годишна възраст 
уникална възможност за сътрудничество с техни колеги  от 29 европейски държави и реализация на 
партньорски проекти посредством Интернет. eTwinning партньорствата се създават онлайн. Учителите и 
техните ученици си сътрудничат по редица проекти ,базирани на учебното съдържание, като използват 
интересни и иновативни комуникационни и информационни инструменти .Училищата могат лесно да установят 
краткосрочно или дългосрочно партньорство в която и да било област или предмет от учебната програма ; няма 
управляващи органи, няма времеви ограничения за регистрациите.Регистрацията е бърза и лесна чрез 
официалната интернет страница на eTwinning : http://www.etwinning.net/bg/pub/index.htm .Тук вие можете да 
регистрирате данните на вашето училище , да получите информация за потенциални eTwinning партньори въз 
основа на различни критерии ( включително държава , възрастова група на учениците, предмети ,включени в 
учебната програма и т.н.) и в добавка , да ползвате различни средства и начини за сътрудничество ,чрез които 
да работите със своите eTwinning партньори. 
В България eTwinning се координира и популяризира от Центъра за развитие на човешките ресурси: 
http://www.hrdc.bg/plugins/content/content.php?content.121 
За повече информация:  Център за развитие на човешките ресурси,Национално звено за координация на 
eTwinning,ул. "Граф Игнaтиев" No 15, ет. 4, гр. София 1000, Тел.: (+359 2) 9155 010 
Факс: (+359 2) 9155 049, email: etwinning@hrdc.bg . Лицa за контакт:Ваня Тивидошева - Началник отдел 
"Съпътстващи дейности",Тел.: (+359 2) 9155 086,vtividosheva@hrdc.bg ,Стоян Кюлев - Ръководител сектор 
eTwinning,тел: (+359 2) 9155 087, skulev@hrdc.bg, skype: skulev456.Николай Чеботарев - Сътрудник eTwinnin, 
тел: (+359 2) 9155 089, nchebotarev@hrdc.bg, skype: nchebotarev 

EUROGUIDANCE  
Euroguidance http://www.euroguidance.net/  е мрежа от центрове в цяла Европа за Euroguidance насърчава 
мобилността, подпомага консултантите по професионално ориентиране и потребителите в търсенето на 
подходящи възможности за европейските граждани в рамките на Европа като предоставя  информация, с която 
да се улесни международната мобилност в областта на образованието и обучението и обмена на наличните 
методи и практики в областта на кариерното ориентиране в Европа.Съществуват шестдесет и пет 
Euroguidance центрове във всички страни членки и асоциирани членки на Европейския съюз, Европейската 
икономическа общност и повечето страни от 
Централна и Източна Европа. Те образуват мрежа за обмяна на информация за възможностите за образование, 
обучение и работа в рамките на Европа.                                                                                                             В 
България също има такъв Euroguidance център , това е бившия Национален ресурсен център за професионално 
ориентиране /НРЦПО/. http://www.hrdc.bg/plugins/content/content.php?content.120. Една от основните дейности на 
Euroguidance център България е поддръжката на европейския образователен портал PLOTEUS (Портал за 
образователни възможности в Европа). 
Ролята на центъра е да отговаря на въпроси на консултанти по професионално ориентиране,  и чрез тях 
непряко на въпросите на младите хора, за възможностите за учене ,професионално обучение или намиране на 
работа в както в  страната ,така и в  чужбина.Целта на Euroguidance центъра е да допринесе за развитието на 
консултантската практика в България и да подобри качеството на информацията за професионалното 
обучение и ориентиране в страните от Европейския съюз. Основните дейности на центъра са: - Свързване на 
съществуващите бази данни и разширяване на информационния обмен между участващите държави;- 
Повишаване на ангажираността на предприятията и социалните партньори в дейностите за професионално 
ориентиране;-Транснационално сътрудничество за подобряване на системата за професионално ориентиране;-
Реализиране на транснационални проекти ,насочени към подготовка на консултанти по професионално 
ориентиране и разширяване на европейското измерение на професионалното ориентиране; 
За повече информация: Център за развитие на човешките ресурси, Euroguidance център България,  
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ул. "Граф Игнaтиев" No 15, ет. 4, гр. София 1000, Тел.: (+359 2) 9155 010, Факс: (+359 2) 9155 049  
email: euroguidance@hrdc.bg ,Лицa за контакт: Ваня Тивидошева - Началник отдел , "Съпътсващи дейности", 
Тел.:(+359 2) 9155 086, vtividosheva@hrdc.bg, Мария Рановска - Ръководител сектор 
Europass/Euroguidance, Тел.: (+359 2) 9155 082,mranovska@hrdc.bg,  Филип Кръстев - Сътрудник Euroguidance 
,Тел.: (+ 359 2) 9155 084, fkrastev@hrdc.bg  
 
Библиотека на Европейски Информационен Център  Europe Direct  на Община Пловдив  
В тази секция може да намерите изданията и брошурите, налични 
в библиотеката на центъра, които може да ползвате на място при нас. 
Каталожен Номер: 
№                 Заглавие 
1333 Наръчник за ефективни консултативни практики 
1334 Наръчник за ефективни обучителни практики 
1335 From warning to action: Reportage on the EU`s Instrument for stability 
1336 From early warning to early action: The debate on the enhancement of the EU`s Crisis 
Response 
1337 StudyVisits for vocational education and training experts in 2007 
1338 Long-term care in the European Union 
1339 Методическо ръководство за водене на симулативен съдебен процес 
1340 Работна тетрадка  Симулативен съдебен процес 
1341 Environment for Europeans 2008 
1342 European Economy News October 2008 
1343 Biennial report on social services of general interest 
1344 Competition policy Newsletter 2008 
1345 European Institute of innovation and technology 
1346 Comenius School partnerships 
1347 Subscription of the European Union at a glance 
1348 MoReq2 specification 
1349 Research EU No 7 2008 
1350 Вести – иновации и бизнес 
1351 Земеделието нва ЕС 
1352 The market observatory for energy 
1353 The EU Forest Action Plan 
1354 Environment for Europeand September 2008 
1355 Occupational skin diseases and dermal exposure in the Europen Union 
1356 Turning Territorial diversity into Strenght 
1357 EESC info October 2008/2009 
1358 Качество на водите за къпане 
1359 Inforum 2008  
1360 Inter-connecting Europe 
1361 Advances in Bulgarian Science 
1362  Европейски парламент 
1363  Лицата на европейския парламент 
1364 European Employment Observatory Review:2007 
1365 research.eu No 8 
1366 Започни на чисто! 
1367 The European Private Company – SPE 
1368 Годишен доклад 2008г. 
1369 National drug-related research in Europe 
1370 Drugnet Europe October 2008 
1371 Основни права Утвърждаване на свободата, демокрацията и върховенството на закона 
1372  Правосъдие, свобода и сигурност 
1373  Гражданството в Европейския съюз 
1374  Intercultural Dialogue – support through EU programmes 
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Периодични издания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проекти в областта на професионалното ориентиране по програми "Сократ" и "Леонардо да Винчи" - компендиум 
http://www.hrdc.bg/files/public/Transversal/Euroguidance/Publications/Compemdium_Euroguidance.pdf  
Професионално ориентиране и образование на Балканите  
http://www.hrdc.bg/files/public/Transversal/Euroguidance/Publications/Broshura.pdf 
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 
"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 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  

 


