София

БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ МАЙ
Тема на месеца

„Българските ангажименти по
стратегия „ЕВРОПА 2020””
Българските ангажименти
по стратегия „ЕВРОПА 2020”
На Европейския съвет през юни 2010
г. беше официално приета Стратегия
„Европа 2020“. Тя представя виждането на Комисията за социално-икономическото развитие на Европейския
съюз (ЕС) през следващите 10 години.
„Европа 2020” наследява Лисабонската стратегия и представлява програмен
документ, чиято основна цел е да посочи начина за преодоляване на кризата
и да зададе посоката на развитие след
нея.
В основата на стратегията залягат три
взаимосвързани и допълващи се приоритета:
• интелигентен растеж: изграждане
на икономика, основаваща се на знания и
иновации;
• устойчив растеж: насърчаване на поекологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите;
• приобщаващ растеж: стимулиране
на икономика с високи равнища на заетост,
която да доведе до социално и териториално сближаване.
Успоредно с посочените приоритети в
„Европа 2020” са поставени и конкретни
цели в ключови области, чието изпълнение
е пряко свързано с успеха на стратегията.
Основна идея на Комисията при изгражда-

не на стратегията е нейното изпълнение да
се пренесе от европейско на национално и
регионално ниво. Това означава и формулиране на национални и местни подцели
в контекста на залегналите в стратегията.
С цел осигуряване на условия за регулярен мониторинг на напредъка на България
при изпълнение на националните подцели
и приноса на страната за постигането на
целите на общоевропейско ниво Националният статистически институт периодично
представя актуална статистическа информация за България по всяка от тях.
Ангажиментите, които българското правителство е поело във връзка с изпълнението на „Европа 2020”, са формулирани под
формата на национални цели, подцели и
приоритети и са заложени в „Националната
програма за реформи на Република България (2010 – 2013)”. На 3 февруари 2010-а
Министерството на финансите стартира обществена дискусия по одобрения Предварителен вариант на Националната програма за
реформи на Република България (2010-2013
г.), приет на 12 ноември 2010 г. в изпълнение на стратегията „Европа 2020”. Проектът
на този стратегически документ се подлага на обществен дебат, за да се постигне
по-голяма прозрачност и консолидиране на
мненията на всички заинтересовани страни до изработването на крайния вариант
на Националната програма за реформи на
Република България, която Министерството
на финансите следва да изпрати на Евро-
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пейската комисия до 30 април 2011 година.
Настоящият проект на Национална програма за реформи на Република България за
2010-2013 г. осигурява прехода към т. нар.
„Европейски семестър” - новия инструмент
за подобрена координация на икономическите политики в ЕС в приложение на „Европа 2020”. Документът отчита новите моменти в процедурите по макроикономическото
наблюдение и тематичната координация в
рамките на Европейския семестър в отговор
на препоръките в Интегрираните насоки.
Той адресира ключовите въпроси с приоритетен характер, като изхожда от настоящите
непосредствени нужди и предизвикателства
пред малка и отворена икономика като българската, която, с цел да успее по-бързо да
излезе от настоящата криза, следва изцяло
да преориентира политиката си към повишаване на конкурентоспособността, така
че в максимална степен да се възползва от
икономическото възстановяване на своите основни търговски партньори в Европа.
Предвид изходната позиция на страната е
твърде трудно да се определят само няколко приоритетни области, където да бъдат
насочени усилията на икономическата политика.
И все пак, като такива биха могли да бъдат посочени:
• По-добра инфраструктура - по-добра свързаност с Европа, устойчиви и конкурентоспособни градове, с достъпни услуги и по-добра свързаност помежду им и с
по-слабо развитите територии, запазване
и утвърждаване на българското културноисторическо наследство и природно богатство;
• Конкурентоспособна младеж - намаляване на дела на рано напусналите училище, увеличаване броя на младите хора,
завършили висше образование, стимулиране на младите учени, реализация на младите хора в България;

• Най-добра бизнес среда в ЕС - найниска данъчна тежест за бизнеса и домакинствата в ЕС, по-висока заетост, повече
инвестиции (вкл. в НИРД и иновации), фискална стабилност и влизане в еврозоната;
• По-голямо доверие в държавните
институции – ефективна съдебна система
и гарантиране на върховенството на закона,
защита на интересите на гражданите и бизнеса, социална справедливост и сигурност.
В съответствие със заключенията на Европейския съвет през юни 2010 г., предложените в „Национална програма за реформи” мерки на икономическата политика са
насочени към достигане на националните
цели в изпълнение на стратегията „Европа 2020”. В същото време, с оглед все още
несигурната външна среда и очакванията
за изход от настоящата криза, българското правителство предвижда средносрочен
преглед на напредъка в изпълнението на
националните цели и подцели по стратегия
„Европа 2020”. Тематичната координация на
националната програма е следната:
Национална цел 1 „Достигане на 76
% заетост сред населението на възраст
20–64 години до 2020 г.”.
Дефинирани подцели:
• Намаляване на равнището на безработица сред младежите (15-29 г.) до 7% през
2020 г.;
• Постигане на заетост сред по-възрастните (55-64 г.) от 53% през 2020 г.
Дефинирани приоритети:
1. Приоритет 1: Повишаване участието
на младежите на пазара на труда и съкращаване на периодите им на безработица.
Осигуряване на „нов старт” на 20 % от безработните младежи.
2. Приоритет 2: Подобряване на гъвкавостта и сигурността на пазара на труда,
включително чрез активни действия на со-
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циалните партньори.
3. Приоритет 3: Активиране на продължително безработни и икономически
неактивни лица и интеграция на неравнопоставените групи на пазара на труда,
включително повишаване на заетостта сред
по-възрастните, осигуряване на „нов старт”
на 30% от безработните лица.
4. Приоритет 4: Предоставяне на ефикасни услуги по заетостта с цел бързо устройване на безработните на работа.
5. Приоритет 5: Подобряване на съответствието между търсене и предлагане на
труд.
6. Приоритет 6: Повишаване на равнището на знания и умения на работната сила
чрез дейности по учене през целия живот.
Национална цел 2 „Инвестиции в
НИРД в размер на 1.5% от БВП”, съчетана с по-добра бизнес среда”.
Дефинирани приоритети:
1. Приоритет 1. По-добра инфраструктура - по-добра свързаност с Европа,
устойчиви и конкурентоспособни градове,
с достъпни услуги и по-добра свързаност
помежду им и с по-слабо развитите територии; запазване и утвърждаване на българското културно-историческо наследство и
природно богатство.
2. Приоритет 2. Подобряване на бизнес средата, вкл. на функционирането на
администрацията и повишаване на административната ефективност, и по-добро регулиране (адресиране на тясно място пред
растежа 4 и в съответствие с ИН 6 и водеща инициатива „Индустриална политика за
ерата на глобализацията” като предпоставки за постигане на национална цел за НИРД
в съответствие с ИН 4 и водеща инициатива
„Съюз за иновации”).
3. Приоритет 3. Подкрепа за науката и

иновациите (в съответствие с ИН 4 и водеща
инициатива „Съюз за иновации”).
4. Приоритет 4. Подкрепа на предприятията, предприемачеството и иновациите
(постигане на националната цел за НИРД и
в съответствие с ИН 4 и водеща инициатива
„Съюз за иновации”).
Национална цел 3 по Пакет „Климатенергетика” – „Достигане на 16% дял
на възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на
енергия и повишаване на енергийната
ефективност с 25% към 2020 г.”
Дефинирани приоритети:
1. Приоритет 1: Създаване на интегриран и напълно работещ пазар на енергия,
преструктуриране в енергийния сектор и
организиране на електроенергийна борса.
2. Приоритет 2. Стимулиране на инвестициите в технологии за ВИ, производството
и потреблението на енергия от ВИ и научните изследвания.
3. Приоритет 3. Повишаване на енергийната ефективност във всички икономически сектори.
4. Приоритет 4. Мерки за подобряване
ефикасността на използване на природните
ресурси.
Национална цел 4 „Дял на преждевременно напусналите образователната система от 11% до 2020 г. и дял на
30-34 годишните със завършено висше
образование - 36% до 2020 г.”
Дефинирани приоритети:
1. Приоритет 1. Приемане на Закон за
училищното образование и въвеждане на
нова образователна структура.
2. Приоритет 2. Създаване и въвеждане на система за управление на качеството
на образованието на различни равнища.
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3. Приоритет 3. Повишаване на броя
на децата, включени във форми за предучилищна подготовка.
4. Приоритет 4. Законодателни промени в областта на висшето образование.
5. Приоритет 5. Изграждане на ефективна система за квалификация и кариерно
развитие на учителите и преподавателите.
6. Приоритет 6: Прилагане на Програма за студентско кредитиране.
7. Приоритет 7: Изпълнение на Национална стратегия за младежта 2010-2020 г.
Национална цел 5 „Намаляване на
броя на живеещите в бедност с 260 000
души”
Дефинирани приоритети:
1. Приоритет 1. Осигуряване на по-голяма адекватност на социалните трансфери
с цел увеличение на ролята на социалните трансфери за намаляване на бедността и
социалното изключване.

намаляване на бедността сред заетите лица.
6. Приоритет 6. Осигуряване на подходящи жилищни условия на уязвими рискови
групи и намаляване на бездомността с цел
социално включване на бездомните лица.
Изготвянето и прилагането на Националната програма за реформи на Република
България протича в рамките на специално
създадена и функционираща работна група
„Европа 2020” към Съвета по европейските
въпроси, в която участват представители на
държавната администрация и на всички заинтересовани страни. Заместник министърпредседателят и министър на финансите г-н
Симеон Дянков е определен за национален
координатор по стратегията „Европа 2020”.
Като такъв, той следи за координацията на
националните с общоевропейските икономически и финансови политики. До 30 април 2011 г. Министерство на финансите ще
изпрати на Европейската комисия крайния
вариант на „Националната програма за реформа на Република България (2010–2013
г.).

2. Приоритет 2. Осигуряване на комплексна подкрепа на децата и семействата
(от раждането на детето до завършване на
училище) с цел намаляване на бедността и
социалното изключване сред децата.
3. Приоритет 3. Активно включване на
пазара на труда на безработните лица от
уязвими групи: хора с увреждания, лица,
получаващи социални помощи, безработни
лица от уязвими етнически групи и др. с цел
намаляване на бедността сред безработните
лица от уязвими групи.
4. Приоритет 4. Подкрепа на възрастните хора чрез осигуряване на достоен
живот след пенсиониране и услуги за дългосрочна грижа с цел намаляване на бедността сред възрастните хора.
5. Приоритет 5. Осигуряване на адекватна подкрепа за работещите бедни с цел
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НОВИНИ
Покана за предложения
за създаване на Европейска
мрежа на Cedefop за професионално образование и обучение
В Официалния вестник на ЕС от 6
май е публикувана открита покана за
представяне на предложения - GP/
RPA/ReferNet-FPA/001/11 ReferNet установяване на Европейска мрежа на
Cedefop за професионално образование и обучение (ПОО).
Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) е агенция
на Европейския съюз. Тя е създадена през
1975 г. и е със седалище в Гърция от 1995
г. Cedefop е признат за авторитетен източник на информация и експертни познания
относно професионалното образование и
обучение, уменията и компетенциите. Неговата мисия е да подкрепя развитието на
политиката за европейско професионално
образование и обучение (ПОО) и да допринася за нейното прилагане.
ReferNet е Европейската мрежа на
Cedefop за ПОО. ReferNet подкрепя Cedefop
чрез докладване за национални системи и
политики за развитие на ПОО и чрез повишаване на публичността на ПОО и на продуктите на Cedefop. Тя включва 29 членове, известни като национални партньори
на ReferNet, от държавите-членки на ЕС,
Исландия и Норвегия. Националните партньори на Европейската мрежа на Cedefop
са ключови институции, свързани с ПОО в
страната, която те представляват.
С оглед установяване на Европейска

мрежа за ПОО - ReferNet, тази покана има
за цел избиране на един кандидат от всяка
допустима страна (държави-членки на ЕС,
Исландия и Норвегия), с които Cedefop ще
сключи четиригодишно рамково споразумение за партньорство. Също така се предвижда и сключване с всеки спечелил кандидат
на конкретно споразумение за безвъзмездна помощ за работен план, който да се реализира през 2012 г.
Рамковите споразумения за партньорство се прилагат чрез конкретно споразумение за безвъзмездна помощ. В тази връзка кандидатите следва да подадат не само
предложение за четиригодишно рамково
партньорство (което при успех ще доведе
до подписване на рамкови споразумения за
партньорство за годините от 2012 г. до 2015
г.), но също и заявление за безвъзмездна
помощ за действие за 2012 г. (което може да
доведе до подписването на конкретно споразумение за безвъзмездна помощ за 2012
г.). Кандидатът трябва да докаже своите
възможности за извършване на всички дейности, предвидени през четиригодишния
период, и да осигури подходящо съфинансиране за реализирането на работния план.
Прогнозният бюджет, предвиден за срока на рамковите споразумения за партньорство, възлиза на 4 000 000 EUR съгласно решенията на бюджетния орган.
Общият предвиден бюджет за годишния
работен план за 2012 г. (продължителност
на проекта - 12 месеца) е 955 000 EUR за
27-те държави-членки на ЕС, Исландия и
Норвегия.
Безвъзмездната помощ варира в зависимост от населението на държавата и се от-
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пуска за реализирането на годишен работен
план. Общият предвиден бюджет за годишния работен план за 2012 г. ще се разпредели на основата на три групи държави според населението на държавата:
• Група 1: Кипър, Естония, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Словения и Исландия. Максимална сума на безвъзмездната
помощ е 23 615 EUR;
• Група 2: Австрия, Белгия, България,
Чешка република, Дания, Финландия, Гърция, Унгария, Ирландия, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словашка република,
Швеция и Норвегия. Максимална сума на
безвъзмездната помощ е 33 625 EUR;
• Група 3: Франция, Германия, Италия,
Полша, Испания, Обединеното кралство.
Максимална сума на безвъзмездната помощ
е 43 620 EUR.
Безвъзмездната помощ от Съюза представлява финансово участие в разходите на
бенефициента (и/или съвместните бенефициенти), които задължително се допълват
със собствено финансово участие, както и/
или вноски от местни, регионални, национални и/или частни организации. Общото
финансово участие на Съюза не може да
надвишава 70 % от допустимите разходи.
Cedefop си запазва правото да не отпусне целия предвиден бюджет.
Критерии за допустимост
За да бъдат допуснати до участие, кандидатите трябва да отговарят на следните
изисквания:
• да бъдат публична или частна организация със статут на юридическо лице и
правосубектност (следователно физически
лица не могат да кандидатстват);
• да са регистрирани в една от следните
държави:
o страните-членки на ЕС;

o асоциираните държави (Исландия и
Норвегия).
Заявленията за рамково споразумение
за партньорство и работният план за 2012
г. трябва да бъдат изпратени най-късно до
8 юли 2011 г.
Работният план за 2012 г., след възлагането на конкретното споразумение за безвъзмездна помощ за 2012 г., ще стартира
през януари 2012 г. и ще бъде с продължителност 12 месеца.
Подробните спецификации към поканата
за представяне на предложения, формулярът
за заявление и приложенията към него могат
да бъдат намерени на интернет страницата
на Cedefop от 15 май 2011 г. на адрес:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/workingwith-us/public-procurements/calls-forproposals.aspx
Заявленията трябва да са съобразени с
изискванията, посочени в пълния текст на
поканата, както и да са подадени на предоставените официални формуляри.
Оценката на предложенията ще се извършва въз основа на принципите на прозрачност и равно третиране.
Всички подадени заявления се
от комисия от експерти съгласно
ите за допустимост, изключване,
възлагане, определени в пълния
поканата.

оценяват
критериподбор и
текст на

Празнична програма по повод 9 май – деня на Европа
Представителството на Европейската
комисия в България, Информационното
бюро на ЕП в България и Столична община организират празнична програма
по повод 9 май – Деня на Европа. Празненствата ще бъдат посветени също и
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на доброволчеството и на европейската
култура.

лен макет на сградата „Луиз Вайс“ на ЕП в
Страсбург.

На 8 май 2011, неделя, Представителството на Европейската комисия в България,
Европа Директно – София и Столична община ще отбележат празника със събитие на
открита сцена пред НДК. Безвъзмездно разменяне и даряване на книги на специално
обособен книжен базар ще започне в 17.30
часа От 18.30 часа студентите от учебния
театър към Нов български университет ще
разказват любими европейски детски приказки, а в 19. 30 часа ще започне концерт
с участието на Теодосий Спасов, Карандила
Джуниър, както и поп звездите Любо, Графа
и Орлин.

В 11.10 часа най-малките гости ще могат
да се забавляват със спектакъла „Пътешествие в приказна Европа“.

Европейският комисар по международно
сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи Кристалина Георгиева ще
приветства официално гостите около 19.30
ч. от сцената пред НДК.
От 19 часа в зала „България“ ще започне
концерт с изпълнение на творби от Лудвиг
Ван Бетовен от Симфониета София.
Европа Директно ще има щанд, на който може да се срещнете с нашите експерти
и да получите отговори на въпросите ви за
Европа.
На 9 май 2011, понеделник, Информационното бюро на Европейския парламент в
София в партньорство със Столична община организира празник под надслов „Европа
е моят дом“. В 10 часа в градинката пред
Националната Художествена Галерия ще
стартира инициативата „Засади цвете!“, при
която с доброволен труд ще бъде обновена
градината на нациите, този път с европейските цветове.
От 11 часа в пространството пред Народния театър „Иван Вазов“ ще бъде организиран графити хепънинг за пораснали деца
„Изрисувай мечтите си за Европа и България!“, с възможност за рисуване върху ума-

От 12.00 часа Елица Тодорова и Стоян
Янкулов ще изпълнят свои хитове, а след
тях сцената ще огласи Детският хор на Българското национално радио „Ангелските
гласове на България“ с художествен ръководител и главен диригент акад. Христо Недялков.
От 5 май до 15 май 2011 г. ще може да
се види документирана работата на българските евродепутати представена чрез фотоизложбата „Българските евродепутати:
Брюксел - Страсбург - България“ в Пространството пред Народния театър „Иван
Вазов“. От 30 април до 15 май 2011 г. в
Столична библиотека ще бъде представена
изложба карикатури „България и Европа“.
Денят на Европа ще бъде отбелязан с
различни инициативи, които ще продължат
през целия месец май – фото конкурс „Европейският съюз и неговите съседи“, инициативата „Отново на училище“, както и многобройни спортни празници и хепънинги,
кулинарни състезания, доброволно засаждане на дървета, уоркшопове за овладяване
на нови умения и много артистични изяви.
Уебсайтът www.europeday.bg ще предава на живо празника на 8 май в София. На
сайта ще намерите подробна информация и
за всички празнични събития, организирани
от центровете Европа Директно из цялата
страна. Календари с подробности за всички
планирани събития, посветени на Деня на
Европа, могат да бъдат намерени на посочените адреси в Интернет, както и в прикачените файлове.
Програмата „Европа е моят дом“ на 9 май
http://www.europarl.bg/view/bg/info_
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office/activities/opendays/europe_day_2011.
html
Във Фейсбук
http://www.facebook.com/#!/epiosofia
Сайт на деня на Европа
http://www.europeday.bg

Изложение „Европа за нас”
ще се проведе от 13 до 15 май
На събитието ще бъдат представени
новите възможности за финансиране
по всички оперативни програми.
Международно изложение за проекти по
европейски и международни програми „Европа за нас“ ще се проведе от 13 до 15 май
2011 г. в градинката зад НДК. Организатор
на събитието е Български икономически форум, със съдействието на министъра по управление на средства от Европейския съюз
и Представителството на ЕК в България.
В изложението ще участват всички оперативни програми в България, Програмата
за развитие на селските райони, Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“, както и редица бенефициенти по европейски програми.
Събитието ще бъде открито на 13 май в
10:00 часа от министъра по управление на
средствата от ЕС Томислав Дончев. На официалната церемония ще присъстват Ръководителят на представителството на ЕК в България Зинаида Златанова, посланикът на
Унгария в България Н.Пр. Юдит Ланг, както
и ресорни заместник-министри.
В рамките на събитието на 13 май 2011
г. ще има конферентна програма, която започва в 11:00 часа в Зала 6 на НДК. Там ще
бъде направен кратък преглед на това какво е изпълнено по оперативните програми,
както и какво предстои. Представянето на
всяка от оперативните програми ще е в рамките на 10 минути, като след официалната

част участниците в конференцията ще имат
възможност да зададат въпроси. За следобеда на същия ден са предвидени срещи с
представители на програмите, на които всеки гражданин ще има възможност да обсъди
изпълнението на проект или идея за финансиране. Въпроси ще могат да се задават и
на информационните щандове през цялото
време на изложението.
През трите дни на събитието ще има и
сцена на открито, където млади артисти, певци и художници ще се грижат за настроението на посетителите.
Работното време на изложението в петък
и събота е от 10:00 до 19:00 часа, а в неделя от 10:00 до 15:00 ч. Входът за посетители е безплатен.

Покана за предложения в
рамките на план за изпълнение на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород”
В Официалния вестник на ЕС от 3 май
е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на план
за изпълнението на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ за
2011 г. (СП ГКВ).
Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка с покана
FCH-JU-2011-1 (СП-ГКВ-2011-1).
Бюджетът, предназначен за тази покана,
е в размер на 109 000 000 EUR.
Крайният срок за предаване на предложения е 18 август 2011 г., 17:00 часа
(брюкселско време).
Документацията, отнасяща се до поканата, можете да намерите на интернет страница на CORDIS.
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Покана за предложения
във връзка с подготвително
действие в областта на спорта – EAC/18/11
В Официалния вестник на ЕС от 3 май
е публикувана покана за представяне
на предложения - EAC/18/11 - Подготвително действие в областта на спорта
(Открита покана).
Тази покана за предложения е в изпълнение на подготвителното действие в областта
на спорта. То е в съответствие с решението
на Комисията за приемане на Работна програма за 2011 г. относно безвъзмездните
средства и договорите във връзка с подготвителното действие в областта на спорта и
специалните годишни събития.
Основната цел на подготвителните
действия в областта на спорта е да бъдат
подготвени бъдещите действия на ЕС в тази
област. Това трябва да стане въз основа на
приоритетите, определени в Бялата книга
за спорта - 2007 г. и съобщението „Развиване на европейското измерение в спорта“
от 2011 г.
В рамките на поканата за предложения
ще бъдат подкрепени транснационални
проекти, изготвени от публични органи или
организации с нестопанска цел. Целта е да
се установят и изпробват подходящи мрежи и добри практики в областта на спорта в
следните сфери:
• предотвратяване и борба с насилието и
нетолерантността в спорта;
• насърчаване на новаторски подходи за
укрепване на организацията на спорта в Европа.
За изпълнението и управлението на това
действие отговаря отдел „Спорт“ на генерална дирекция „Образование и култура“ на
Комисията.

Критерии за допустимост
Допустимите кандидати са следните:
• публични органи;
• организации с нестопанска цел.
Кандидатите трябва:
• да притежават правен статут;
• да бъдат със седалище, регистрирано в
една от държавите-членки на ЕС.
Физически лица нямат право да кандидатстват в рамките на поканата.
Съгласно тази покана до участие се допускат следните предложения:
• предложения, съответстващи на изискванията на поканата, за чието подаване е
използван официалният формуляр за заявление, изцяло попълнен и подписан;
• предложения, получени преди обявения в тази покана краен срок за получаване;
• предложения, включващи действия,
които изцяло се осъществяват в държавитечленки на Европейския съюз;
• предложения, включващи транснационална мрежа, обхващаща партньори от наймалко пет държави-членки на Европейския
съюз.
Бюджетът, предназначен за тази покана,
е в размер на 2 000 000 EUR, в бюджетен
ред „Подготвително действие в областта на
спорта“.
Съфинансиране от страна на ЕС ще бъде
предоставяно в размер на максимум 80 %
от общите допустими разходи. Разходите за
персонал не могат да надвишават 50 % от
общите допустими разходи. Не се допуска
принос в натура. В зависимост от броя и качеството на представените проекти Комисията си запазва правото да не предоставя
всички налични средства.
Проектите трябва да започват в периода
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от 1 декември 2011 г. до 31 март 2012 г. и
да приключват най-късно на 30 юни 2013 г.
Периодът на допустимост на разходите
съвпада с посочената в договора продължителност на проекта.
Заявленията трябва да бъдат изпратени
не по-късно от 29 юли 2011 г., като важи
датата на пощенското клеймо, на следния
адрес:
European Commission
Directorate-General for
Culture - Unit E3
MADO 20/73
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Education

and

Другите текстове във връзка с тази покана - формулярът за заявление и ръководството по Програмата, съдържаща техническите и административните изисквания,
могат да бъдат намерени на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/sport/preparatory_
actions/doc1009_en.htm
Заявленията трябва да отговарят на
всички условия в гореспоменатите текстове
и да бъдат подадени, като се използват предоставените за целта формуляри.

Конкурс за Стажантската
програма за млади роми към
българския Парламент
Програма Рома към Институт „Отворено общество“ – София и Националният Демократически Институт – САЩ,
с подкрепата на Народното събрание на
Република България, обявяват конкурс
за стажанти по Петата Стажантска програма за млади роми към Народното събрание на Република България.
Програмата има за цел да разшири по-

знанията на млади хора от ромски произход за законотворческия процес и процеса
на вземане на решения и да допринесе за
промяната на обществените нагласи по отношение на ромското политическо участие.
Чрез нея се създава реална възможност за
младите роми, имащи интереси в сферата на
политиката и публичната администрация,
да се запознаят с начина, по който функционира българският Парламент.
Кандидатите за стажанти трябва да представят формуляр за кандидатстване, доказващ опит и познания, необходими за включването им в програмата, копие от диплома
за завършено висше образование (или уверение, че кандидатът е записан в последен
курс на обучение) и есе на тема „Стажантските програми – възможност за реализация
и развитие на младите роми“.
Крайният срок за подаване на документи е 5 юни 2011г.

ЕК представи нови мерки за
защита на жертвите на престъпления и катастрофи
На територията на ЕС се счита, че около 75 милиона души стават жертва на престъпления всяка година. Събития от такова
естество могат да имат тежки физически,
емоционални и финансови последици за
жертвите и техните семейства. Когато това
се случи в чужбина, различията между културите, езиците и законодателствата могат
да предизвикат значителни проблеми. Към
кого да се обърнат за помощ жертвите? Какви са техните права? Един от основополагащите принципи на ЕС е, че хората трябва
да бъдат третирани без дискриминация във
всички държави от Съюза. Този принцип бе
препотвърден във важното дело Cowan срещу Trésor public, в което през 1989 г. Съдът
на Европейския съюз постанови, че жертвите имат право на обезщетение независи-
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мо от тяхното гражданство. Независимо от
това дали дадено лице е било ограбено или
е пострадало при терористичен акт, всички
жертви следва да бъдат третирани с уважение, да им се предостави защита и подкрепа
и да имат достъп до правосъдие. Понастоящем обаче законите на държавите в ЕС се
различават значително, а и не винаги отговарят на тези основни нужди. Затова днес
Европейската комисия предлага пакет от
мерки, с които да осигури минимално равнище на права, подкрепа и защита за жертвите в целия ЕС, без значение откъде са или
къде живеят, съобщава Рапид. След влизането в сила на Договора от Лисабон ЕС има
изрични правомощия да приема законодателство в областта на правата на жертвите.
„В нашите системи на наказателно правосъдие основното внимание се насочва
към залавянето на престъпниците, като понякога това води до пренебрегване на жертвите. Днешните предложения на Комисията
ще гарантират, че ЕС поставя жертвите на
първо място,“ заяви заместник-председателят на Комисията Вивиан Рединг и комисар
на ЕС, отговарящ за правосъдието. „Всяка година милиони хора стават жертва на
престъпления и всеки гражданин може да
се окаже в такова положение. Жертвите на
престъпления се нуждаят от уважение, подкрепа, защита и от работещо правосъдие.
Затова поставяме жертвите в центъра на наказателното правосъдие в ЕС, като им предоставяме гарантирани минимални права и
подкрепа навсякъде в Европа.“
Независимо от това какво е престъплението (грабеж, обир, нахлуване с взлом в
дома, нападение, изнасилване, тормоз, престъпление, основано на омраза, терористично нападение или трафик на хора), всички
жертви имат едни и същи основни нужди:
да бъдат признати за жертви и третирани с
уважение и достойнство, да им се предостави защита и подкрепа за физическата им
неприкосновеност и собствеността им и да

имат достъп до правосъдие и обезщетение.
Комисията иска да се увери, че на тези
нужди се откликва по подобаващ начин.
Днешните предложения ще подкрепят съществуващите национални мерки с общи
за целия ЕС минимални стандарти, така че
всяка жертва на престъпление да може да
разчита на едно и също основно равнище на
права, без значение какво е нейното гражданство и къде в ЕС е извършено престъплението.
Предложената директива относно минималните стандарти за жертвите ще гарантира, че във всички 27 държави от ЕС:
• на жертвите се гледа с уважение и полицията, прокурорите и съдиите са обучени
как да се отнасят към тях по подходящ начин;
• на жертвите се предоставя информация относно техните права и техния случай
по разбираем за тях начин;
• съществува подкрепа за жертвите;
• жертвите могат да участват в производството, ако желаят това, и им се оказва
помощ да се явят по делото;
• се определят уязвимите категории
жертви - например децата, жертвите на изнасилване или хората с увреждания - и им
се осигурява подобаваща защита;
• на жертвите се осигурява защита за
времето на полицейското разследване на
престъплението и по време на съдебното
производство.
За да спомогне за предпазване на жертвите на насилие от допълнително увреждане, причинено от техния нападател, Комисията прави предложение и за регламент
относно взаимното признаване на мерки за
осигуряване на защита в областта на гражданското право. С него ще се гарантира, че
ако пътуват или се преместят в друга държава от ЕС, жертвите на насилие (например
на домашно насилие) могат да продължат
да разчитат на ограничителните заповеди
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или заповедите за осигуряване на защита,
издадени срещу извършителя.
Днешният пакет предложения са първа крачка в превръщането на жертвите на
престъпления в основен елемент от системите ни на правосъдие. В идващите години
Комисията ще предприеме действия, за да
се подобрят съществуващите правила относно обезщетяването на жертвите на престъпления, за да гарантира, че жертвите имат
подобаващ достъп до обезщетение, особено
ако са били обект на престъпление в чужбина. За да даде възможност на жертвите
на пътнотранспортни произшествия в друга
държава от ЕС да предявят иск за обезщетение за вреди, Комисията възнамерява също
така да преразгледа съществуващото законодателство на ЕС в областта на стълкновението на закони, така че хората да могат да
разчитат на давностните срокове, които се
прилагат в собствената им държава.
До 15 % от населението на ЕС може да
стане жертва на престъпление на територията на Съюза всяка година. Освен това много
повече близки членове на семействата на
жертвите могат да бъдат засегнати, защото им помагат да превъзмогнат изпитанието
или да се възстановят от телесно увреждане или финансови трудности вследствие на
престъплението. Рискът да станат жертви на
престъпление е също толкова голям при пътуване в чужбина, колкото и у дома. Като се
има предвид, че всяка година в рамките на
ЕС европейците извършват близо 1,25 милиарда туристически пътувания, неизбежно
част от тях стават жертва на престъпление
в друга държава.
Минималните норми за жертвите са част
от по-широката цел за изграждане на европейско пространство на правосъдие, така че
хората да могат да разчитат на едно и също
равнище от основни права и да имат доверие в правосъдната система, независимо от
това къде се намират в рамките на ЕС.

Правата на жертвите също така са основни права, които включват зачитане на
човешкото достойнство, на личния и семейния живот и на собствеността. Тези права
следва да бъдат гарантирани наред с правата на другите лица, участващи в наказателното производство, например обвиняемите.
Друг важен принцип е недискриминирането на жертвите при достъп до правата
им. Съдът на Европейския съюз потвърди в
своето дело Cowan срещу Trésor public, че
например предоставянето на обезщетение
не трябва да бъде ограничено на основание
на гражданството. По делото британски турист във Франция е жертва на грабеж и телесна повреда на изхода на парижка станция на метрото. Съдът постанови, че що се
отнася до обезщетението за вреди, гражданинът на Обединеното кралство е трябвало да бъде третиран по същия начин като
френски гражданин, защото като турист е
имал право да се възползва от свободата на
предоставяне на услуги.
Новите мерки за подобряване на защита на жертвите, представени днес, са част
от последващите действия на Комисията по
Доклада за гражданството на ЕС за 2010 г.

Проект на Закон за публично-частното партньорство
На страницата на Министерство на
финансите са публикувани проект на
Закона за публично-частното партньорство и мотивите към него.
Законопроектът предвижда да се изграждат и експлоатират магистрали без тол-такси, пътища, летища, пристанища, жп гари,
ВиК, електрически и газови мрежи, детски
градини, училища, болници, социални домове, коментира електронното издание на
Дневник. Освен това по този начин ще могат да се осъществяват и услуги като събиране или оползотворяване на отпадъците
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или зимно поддържане на пътищата, които
сега се възлагат с обществени поръчки.
Срокът на договорите ще е от 3 до 35
години. В проектозакона обаче няма дефиниция за публична потребност, каквато
трябва да удовлетворяват такива проекти.
За неатрактивните проекти е предвидено да
се осигурят и допълнителни държавни или
общински средства.
Правителството има намерение при разпределението на европейските средства за
следващия програмен период от 2014 до
2020 г. да отдели средства за това.
Проектът е написан от работна група,
назначена от премиера и ръководена от министъра на финансите Симеон Дянков. Съставените от нея текстове ще бъдат обсъдени
днес с представители на местната власт и
бизнеса и трябва да бъдат приети от Министерския съвет до края на юни.

МОСВ стартира национална
кампания „Зелена България”
Министерството на околната среда
и водите стартира национална кампания „Зелена България”, финансирана
от Оперативна програма „Околна среда”. Целта й е да наложи разбирането, че природата - това сме ние, и за да
съществуваме в хармония, именно ние
сме тези, които трябва я опазваме.
Кампанията има три категории: за найзелен бизнес, за най-активна община, бенефициент по оперативната програма, и
за най-зелен град. Всяка малка или голяма
фирма, община, град или квартал - всеки,
който е отделил време в грижа за околната
среда – почистване, засаждане, икономия
на хартия, вода или електроенергия, отваряне на зелени работни места, опазване на
ценни животни или растения, може да се
включи в кампанията и да бъде носител на

благодарствения знак „Зелена България”.
Ако вашата организация има вече реализирани инициативи, свързани с опазването
на природата, може да ги изпратите в текст,
снимки или видео на адрес: greenbg@moew.
government.bg до 1 юни 2011 г.
Най-добрите предложения ще бъдат определени от независима комисия, съставена
от известни личности. Призовете за бизнес
организации ще бъдат връчени на Световния ден на околната среда - 5 юни.
„Зелена България” ще насочи вниманието на хората както към еко-мисленето, така и към резултатите, постигнати от
Оперативна програма „Околна среда”. Със
средства от програмата се изграждат пречиствателни станции за отпадъчни води,
канализации, съоръжения за модерно управление на отпадъците и се опазва богатото
биологично разнообразие в страната. Тези
инвестиции повишават икономическия растеж, създават нови работни места и предоставят качествени екологични услуги, което
води до повишаване качеството на живот на
всички нас. Изпълнението на оперативната
програма спомага и за съхраняване на зеления потенциал на българските градове.
Всички тези цели се постигат с активното
участие на бенефициентите на ОПОС, бизнеса, социално-икономическите партньори
и гражданите. Ето защо националната кампания „Зелена България” ги обединява, за
да покаже, че страната ни може да има чиста околна среда.
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ЗА КОНТАКТИ:
СОФИЯ
Ул. “Г. С. Раковски” 101
Тел.: +359 2 471 98 18
Факс: +359 2 471 98 18
Е-поща: direct@europe.bg
Уеб: http://direct.europe.bg

Sofia

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК

14

София

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ОТ
Фондация “Европейски иснтитут

в партньорство с:
Портал Европа

Център за модернизиране
на политики

Столична Община

Читалище “Славянска беседа”
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