БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ
ТЕМА НА МЕСЕЦА
”Избори за Европейски парламент”

ПУБЛИКАЦИИ
”Световния ден на безопасността и здравето
при работа”
Всяка година на 28 април Международната
организация на труда(MOT) отправя призив към
световната общественост за създаване на работни
места, на които хората могат да се трудят с
достойнство и безопасно, за намаляване на
трудовите злополуки с фатален край. На този ден
широко се популяризират начините и средствата за
създаване и поддържане на превантивна култура за
безопасност и здраве при работа. Тази година 28
април е посветен на предотвратяването на
свързаните с работата злополуки и заболявания, а
избраната тема е "Достоен труд- Безопасен трудХИВ/СПИН".
Така е озаглавен единият от двата, подготвени за
целта доклади, на МОТ. В него е разяснена връзката
между безопасността и здравето на работното място
и достойния труд, който е в центъра на дейността на
МОТ. Направен е преглед на приноса за МОТ в
борбата с ХИВ/СПИН в световен мащаб.
На специалния интернет сайт на МОТ за 28 април
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/worl
dday/index.htm
е публикуван и списък с
информационни ресурси (стандарти, статии, книги,
практически материали, компакт дискове, и др.) за
ХИВ/СПИН на работното място. Включени са
материали за превенцията на заразяването с вируса
на работното място, дискриминацията на заразените

работници, грижите за тях, управлението и
ограничаването на последствията в световен мащаб.
Списъкът е подготвен от Международния център за
информация по безопасност и трудова медицина(CIS)
на МОТ въз основа на библиографската база данни
CISDOC. Достъпът до нея и съдържащата се в нея
информация за безопасността и здравето на
работното
място
е
свободен
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/p
roducts/cisdoc.htm.
Вторият доклад, публикуван на интернет страницата
на МОТ за 28 април, представя профилите на около
50 страни с оглед на безопасността и здравето на
работното място. Профилите са изготвени въз основа
на определени показатели и дават представа за БЗР
в световен мащаб. Те показват големите различия
между страните, както и най-добрите резултати, които
могат да бъдат постигнати в това отношение.
Представените данни позволяват всяка страна да
сравни своите резултати с тези на други страни. Част
от данните са предоставени на МОТ от съответните
национални институции във всяка страна, други са
резултат от направените от МОТ оценки. В доклада е
включен и профил на безопасността и здравето на
България.
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КЪМ
ЕВРОПЕЙСКИЯ
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ТЕХНОЛОГИИ
В Официалния вестник на ЕС от 2
април
е
публикувана
покана
за
представяне
на
предложения
за
създаване на общности на знание и
иновации към Европейския институт
за иновации и технологии (ЕИТ).
Набират се предложения за следващата покана.
Крайният срок на поканата и индикативният бюджет
са дадени в текста на поканата, която е публикувана
на уебсайта на ЕИТ.
Идентификатор на поканата: EIT-KICS-2009.
Приоритетни области, засегнати в поканата:
смекчаване и адаптиране на климатичните промени;
устойчива енергия; общество на информациите и
комуникациите на бъдещето.
Информация за условията на поканата, критериите за
оценка и насоки за кандидатите относно подаване на
предложения може да се намери чрез страницата
KICs Call на уебсайта на ЕИТ: http://eit.europa.eu.
ЗАПОЧВА НАБИРАНЕТО ОТ БЮРАТА
ПО ТРУДА НА МЛАДИ ВИСШИСТИ
ЗА
РАБОТА
В
ПУБЛИЧНАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ
От 06.04.2009 г. стартира процедура
2009 по Компонент 1 от Програма
“Старт на кариерата”. Програмата се
реализира от Министерството на
труда и социалната политика и
Агенцията по заетостта.
В дирекции “Бюро по труда” ще се приемат документи
на младежи с висше образование без трудов стаж по
специалността, които желаят да започнат работа в
централни ведомства, областни или общински
администрации. Програмата дава възможност на
млади висшисти до 29-годишна възраст в рамките на
9 месеца да придобият трудов стаж и опит по своята
специалност.
Програмата
им
осигурява
възнаграждение в размер на 400 лева, поема се и
изплащането на социалните и здравни осигуровки за
сметка
на
работодателите,
допълнителните
възнаграждения по Кодекса на труда, годишния
платен отпуск и болничните.
Общо 750 работни места в публичната
администрация са заявени по настоящата процедура
на програмата. Възможност да започнат трудовия си

стаж в централни ведомства ще получат 478
младежи. Работни места по програмата са обявени в
Министерски съвет, 40-то Народно събрание, почти
всички министерства, Национална агенция по
приходите, Национален Статистически институт,
Агенцията по заетостта, ИА “Главна инспекция по
труда”, Агенцията за социално подпомагане и др.
Търсят се главно младежи, завършили право,
медицина, филологии, икономически, компютърни и
инженерни специалности, хуманитарни специалности
като психология, връзки с обществеността и др. В
общинските администрации работните места са 223,
а в областните администрации – 49. Най-много от тях
са за строителни инженери, архитекти, юристи,
икономисти,
еколози,
филолози,
педагози,
специалисти в областта на компютърните системи и
технологии и др.
Изискванията към кандидатите са възраст до 29
години и завършено висше образование в държавен
или частен университет. Може да са следвали както
редовна, така и задочна форма на обучение. Не се
изисква задължителен среден успех от следването и
дипломирането. Необходимо е да са завършили
специалност, която отговаря на изискването за
съответните работни места, към които са се
насочили.
Желаещите могат да подават документи до 24 април
2009г. включително в Бюрото по труда, в което са
регистрирани като търсещи работа лица. Пълният
списък на обявените работни места по процедурата,
условията
и
необходимите
документи
за
кандидатстване могат да се намерят на Интернетстраницата на Агенцията по заетостта на адрес
www.az.government.bg, както и във всички Бюра по
труда.
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ АКТИВНИ УЧАСТНИЦИ В СВОЯТА
ЗАЩИТА
Европейският потребителски център България организира семинар на тема
„Потребителите в България-активни
участници в своята защита”, който
ще се проведе на 9 април 2009 г.,
четвъртък, в София, хотел „Радисън”,
с начален час 10:00 ч.
На събитието ще вземат участие представители на
Министерство на икономиката, Комисията за защита
на потребителите, Българска търговско промишлена
палата, европейски мрежи за защита на
потребителите и опериращи по въпроси свързани с
общия европейски пазар, граждански организации,
както и представители на информационния център
Европа Директно София, които са сред основните
посредници в диалога с европейските институции.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК

Целта на срещата е да се обсъдят настоящите
процеси и законодателство на европейско и
национално ниво, които касаят различните области за
защита на потребителите.
Ще се представи както европейската, така и
българската политика за потребителска защита и
представителите на европейските мрежи и
граждански организации ще имат възможност да
изразят своите позиции по тези теми.
EPSO ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА
ПРЕВОДАЧИ С БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Търсят се устни преводачи с български
и
румънски
език
за
работа
в
европейските институции.
В Официалния вестник на ЕС от 8 април е
публикувано обявление за организиране на конкурси
на общо основание от Европейската служба за
подбор на персонала.
Конкурсите са EPSO/AD/164/09 – за набиране на
утвърдени устни преводачи (AD 9) с български език
и EPSO/AD/165/09 – за набиране на утвърдени устни
преводачи (AD 9) с румънски език.
Очаква се да бъдат назначени по осем човека за
всеки от двата езика.
В работата на всеки устен преводач се изисква силна
адаптивност (чести събрания и нередовен график),
способност за долавяне на проблеми от различен и
често сложен характер, бърза реакция на променящи
се обстоятелства и способност за ефективна
комуникация. Кандидатът трябва да може да работи
често с висока натовареност, както самостоятелно,
така и в екип, и да се адаптира към мултикултурна
работна среда.
От него може да бъде поискано да допълни езиковата
си комбинация в зависимост от нуждите на службата.
Работата на всеки един конферентен преводач се
състои в това да гарантира, че думите, произнесени
по време на различните събрания на един от
официалните езици на Европейския съюз, са точно
преведени на друг от официалните езици на
Европейския съюз. Тази работа може да включва
симултанен или консекутивен превод.
Тези
задължения
включват
предварително
запознаване с темите на събранията, както и с
терминологични речници.
От утвърдените преводачи може да бъде поискано да
оценяват качеството на работа на конферентните
преводачи със спомагателни функции (устни
преводачи на свободна практика), както и да

изпълняват административни задачи, свързани с
устния превод.
Работата на конферентния преводач може да
включва множество пътувания от професионален
характер (с изключение на устните преводачи на
Съда на Европейските общности, чиято работа
протича основно в Люксембург).
По-подробна информация относно службите за устен
превод можете да откриете на уебсайта на
съответните три институции:
http://europa.eu/interpretation/index_bg.htm
Кандидатите трябва да се запишат по електронен
път, като следват процедурата, посочена на уебсайта
на Европейската служба за подбор на персонал
http://eu-careers.eu/
Краен срок: 12 май 2009 г. в 12 ч. (на обед)
брюкселско време.
Едновременно с регистрацията по електронен път
кандидатите трябва да отпечатат и копие на
потвърдения
електронен
формуляр
за
кандидатстване, да го подпишат и да го изпратят
заедно със съответните доказателствени документи
на следния адрес:
Office européen de sélection du personnel (EPSO)
C-80
Concours général EPSO/AD/../09 (номер на конкурса)
1049 Bruxelles
Belgique
Условия на изпращане: вж. точка 2.4 от общите
разпоредби, приложими към конкурсите на общо
основание.
Краен срок: 12 май 2009 г., валидна е датата на
пощенското клеймо.
КАМПАНИЯТА ЗА ЕП "МЛАДЕЖТА
ГЛАСУВА" ПРОДЪЛЖАВА В СТАРА
ЗАГОРА И ПЛОВДИВ
Поредните две студентски срещи от
Националната кампания "Младежта
гласува - избори за ЕП 2009" ще се
състоят на 9 април в Стара Загора и
на 10 април в Пловдив.
Кампанията преминава под мотото "Реших - този път
ще гласувам!" и се провежда под егидата на
заместник-председателя
на
Комисията
по
конституционни въпроси в ЕП Душана Здравкова.
Дискусията в четвъртък (9 април) ще се проведе от
12.00 часа в Регионален пресклуб на БТА в Стара
Загора. Ще участват студенти от Тракийския
университет в Стара Загора, както и представители
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от Младежкия общински съвет и неправителствения
сектор.

Фейсбук-профили. Младите юзъри са приканени да
кажат какво мислят за ЕС.

Дискусията в петък (10 април) ще се проведе от 15.30
часа в Къща-музей „Златю Бояджиев” в Пловдив.
Там домакин на проявата ще бъде Националната
студентска асоциация „Паисий Хилендарски”. Ще
участват студенти и младежи от университети в
Пловдив,
както
и
представители
на
неправителствения сектор.

Euractiv припомня, че на предишните избори за
европарламент през 2004 г. избирателната активност
сред младит (18-24 г.) е била едва 40 на сто.

И на срещата в Стара Загора, и на тази в Пловдив,
евродепутат Душана Здравкова ще представи
политиките на Европейския съюз за насърчаване на
гласуването на младите граждани и ще разкаже защо
тяхното участие в демократичния процес е от
особена важност за бъдещето на Европа.
Сред темите на срещата са: защо е важен
младежкият вот, какви са възможностите младите
хора да участват в изработването на политиката на
ЕС, какви биват дейностите, насочени към
активизиране на младежкото гражданско общество.
Националната кампания „Младежта гласува” е
част от Европейската AEGEE кампания Y Vote във
връзка с изборите за Европейски парламент през тази
година и предвижда срещи на младежи с активна
позиция в различни градове на страната като София,
Пловдив, Варна и Благоевград и други. Участие в
грлад пловдив ще вземат млади хора с активна
гражданска позиция. Те сами ще определят темите,
които са важни за тях и ще формулират конкретни и
аргументирани искания към отговорните институции.
ЕВРОКОМИСИЯТА И MTV ЗАЕДНО
НАСЪРЧАВАТ
МЛАДЕЖКОТО
УЧАСТИЕ В ЕВРОВОТА
"Чуваш ли ме, Европа?" е мотото на нов уебсайт,
който ще предоставя виртуална платформа на
младите хора в Европа за изразяване на мнения,
трибуна, от която "да кажат кои са", както и средство,
чрез което директно да се обърнат към Брюксел, за
да споделят своите тревоги, мечти, оплаквания и
идеали. Освен съобщения на сайта ще могат да се
постват и видеофайлове.

По MTV и нейните над 168 ТВ-канали вече се
излъчват рекламни клипове за кампанията "Чуваш ли
ме, Европа?", на които се виждат млади хора с
мегафони.
На 30 април е планирана т.нар. "звукова вълна",
която ще се проведе едновременно в Берлин, Прага и
Милано и ще бъде излъчвана на живо по популярния
музикален телевизионен канал.
Според зам.-председателя на ЕК Маргот Валстрьом
младите хора трябва да знаят, че техният глас има
значение и че "е важно да участват в дебата". От своя
страна зам.-изпълнителният директор на MTV
Антонио Кампо Дал'Орто коментира, че музикалната
телевизионна верига желае да популяризира
европейските проекти, които са важни заради
"големите предизвикателства на нашето време".
ИНИЦИАТИВАТА
"МЛАДЕЖТА
ГЛАСУВА" СЪС ЗАКЛЮЧИТЕЛНО
СЪБИТИЕ НА 11 МАЙ В СОФИЯ
Финалът на инициативата "Младежта гласува" ще се
състои на 11 май 2009 г. (понеделник) от 11.30 часа в
Информационния офис на Европейския парламент в
София (на ул. "Московска" 9).
Кампанията "Младежта гласува" се провежда под
егидата на зам.-председателя на Комисията по
конституционни въпроси в ЕП Душана Здравкова.
Нейната цел е да насърчи участието на младите
български граждани в изборите за Европейски
парламент през юни.
В университетските градове из цялата страна се
провеждат дискусии, в които младите хора и експерти
търсят решения на най-важните според тях
проблеми, които да поставят на вниманието на
утрешните евродепутати.

Това е резултатът от съвместна европейска кампания
за насърчаване на младите хора да гласуват през
юни на изборите за Европейски парламент.
Инициативата е на Европейската комисия и на MTV и
официалното й начало е сложено на 6 април, става
ясно от публикация в авторитетно електронно
издание Euractiv.

Целта на срещите, които преминават под мотото
"Реших, този път ще гласувам", е да се изготвят
препоръки към управляващите, които да бъдат
обобщени на дискусията в София на 11 май. Очаква
се участниците да връчат на водещите политически
партии тези свои препоръки или "задачи", за чието
изпълнение младите хора да следят и да изискват
отчет и прозрачност след изборния ден.

Интерактивната кампания дава възможност на
потребителите да използват Twitter, както и своите

Датата за заключителното събитие в София не е
избрана случайно - на 11 май се отбелязва по стар
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стил денят на Светите братя Кирил и Методий. В
срещата се участват авторите на есета, които
участваха в тематичния конкурс за есе "Реших - този
път ще гласувам!"

•

да се ползва с пълния набор граждански
права;

•

да е изпълнил законовите си задължения по
отношение на военна служба;

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА КОНКУРСИ
НА
ОБЩО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕВОДАЧИ
С БЪЛГАРСКИ И РУМЪНСКИ ЕЗИК

•

да
представи
доказателства,
свидетелстващи за годността му да
изпълнява служебните задължения.

В Официалния вестник на ЕС от 22
април
е
публикувано
обявление
конкурси на общо основание преводачи
(AD
5)
с
български
език
—
EPSO/AD/166/09 и преводачи (AD 5) с
румънски език — EPSO/AD/167/09.
За конкурса EPSO/AD/166/09, преводачи с български
език, се предвиждат две опции. Финалистите по 1-ва
опция могат да бъдат наети впоследствие от
Европейския парламент, Съвета, Комисията,
Сметната палата и Комитета на регионите, общо 68
човека. Финалистите по 2-ра опция могат да бъдат
наети основно от Европейския парламент, 15 души.
За конкурса EPSO/AD/167/09 се предвижда само една
опция.
Възможно е тестовете и изпитите за двата конкурса
да се организират едновременно, но кандидатите
могат да се регистрират само за един конкурс и само
за една опция. Изборът трябва да се направи при
електронната регистрация и не може да бъде
променян след крайния срок за регистриране.
Институциите наемат лица, завършили висше
образование, с диплома по филология и/или право,
икономика, одит и финанси, естествени науки,
социални и политически науки и технологии, които са
висококвалифицирани и способни да се адаптират
през целия си професионален живот. Кандидатите
следва да могат да превеждат на основния си език от
поне два други езика често сложни текстове, основно
с политически, юридически, икономически, финансов
и научно-технически характер, които застъпват всички
сфери на дейност на Европейския съюз. Преводачите
трябва да са способни да използват в работата си
информационни и административни средства и
технологии.
Основен е езикът, който кандидатите владеят като
роден или на ниво като своя роден език.
Към датата, на която изтича крайният срок за
електронна регистрация, кандидатът трябва да
отговаря на следните общи и специални условия:
Общи условия
•

да бъде гражданин на една от държавитечленки на Европейския съюз;

Специални условия
Образователна степен, съответстваща на завършено
университетско обучение с продължителност наймалко 3 години, удостоверена с диплома за
завършено образование.
Не се изисква професионален опит
Езикови познания
За 1-ва опция
•

първи, основен, език — перфектно владеене
на езика на конкурса;

•

втори, задължителен език на оригиналите —
задълбочени познания по (DE) немски, (EN)
английски или (FR) френски език (по избор);

•

трети, задължителен език на оригиналите —
задълбочени познания по (DE) немски, (EN)
английски или (FR) френски език (по избор,
но задължително различен от втория език).

За 2-ра опция
•

първи, основен, език — перфектно владеене
на езика на конкурса;

•

втори, задължителен език на оригиналите —
задълбочени познания по (DE) немски, (EN)
английски или (FR) френски език (по избор);

•

трети, задължителен език на оригиналите —
задълбочени познания по един от
официалните езици на Европейския съюз
(по избор, но задължително различен от
първия и втория език).

Владеенето на друг(и) официален(ни) език(ци) на
Европейския съюз от финалистите на конкурса ще се
счита за предимство и може да бъде оценено.
В зависимост от нуждите на институциите, след
съставянето на списъците с резерви могат да бъдат
проведени факултативни изпити.
Кандидатите трябва да се регистрират по електронен
път, като следват процедурата, описана на уебсайта
на Европейската служба за подбор на персонал.
Краен срок: 26 май 2009 г., 12 ч. (на обяд)
брюкселско време.
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ЧУЖДЕНЦИТЕ У НАС МОГАТ ДА
ГЛАСУВАТ НА ЕВРОВОТА ЗА БГКАНДИДАТИ
Как гражданите на други държави членки на ЕС могат да гласуват за
българските листи на европейските
избори
Съобщение на ЦИКЕП 2009, публикувано на сайта
http://izboriep.bta.bg/
Централна избирателна комисия за избиране на
членове на Европейския парламент от република
България
Съобщение
Гражданите на държави - членки на Европейския
съюз, които желаят да упражнят правото си на глас в
изборите за членове на Европейски парламент от
Република България на 7 юни 2009 г. (активно
избирателно право) могат най-късно до 27 април 2009
г. да подадат декларация по образец (приложение
номер 12 от изборните книжа) в общинската
администрация по адреса си на пребиваване.
Декларациите са на разположение в общинските
администрации, където ще им бъдат предоставени,
за включване в избирателните списъци. Желаещият
да гласува в българските избори за Европейски
парламент следва да отговаря на следните условия:
•

да няма българско гражданство;

•

да е навършил 18 години към изборния ден
(7 юни 2009 г.) включително;

•

да има статут на продължително или
постоянно пребиваващ в Република
България;

•

да е живял постоянно най-малко 60 дни през
последните три месеца към 7 юни 2009 г. в
Република България или в друга държава членка на Европейския съюз;

•

да не е лишен от правото да избира в
държавата - членка на ЕС, на която е
гражданин.

При подаването на декларацията гражданите на
държави - членки на Европейския съюз следва да
представят пред общинските администрации своя
документ за самоличност (паспорт или лична карта),
удостоверение от българските власти за постоянно
или продължително пребиваване. На първия ред в
декларацията (приложение номер 12 от изборните
книжа) заявителят изписва имената си с български
букви, а на реда по точка 6 - с латински букви, както е
в документа му за самоличност.

В декларацията се декларират: гражданството,
адреса на пребиваване в Република България,
населеното място или избирателния район, в който
името му е било записано за последен път в държава
- членка на Европейския съюз, че ще упражни
правото си на глас единствено в Република България,
че не е лишен от право да избира в държаватачленка, на която е гражданин, номера на
удостоверението за пребиваване и датата на
регистрация, посочена в него, данните от личната
карта или паспорта.
В т. 6 от декларацията се вписват още: дата и място
на раждане, и пола на избирателя. Декларираните
обстоятелства ще бъдат проверени чрез министъра
на външните работи в държавата, на която
заявителят е гражданин. Заявилите се за гласуване
избиратели не могат да упражнят правото си на глас
в друга държава - членка на Европейския съюз, както
и в българска секция за гласуване в чужбина за
същите избори за Европейски парламент през 2009 г.
Неподалите до 27 април 2009 г. декларации няма да
могат да гласуват за кандидатите за членове на
Европейския парламент на Република България на 7
юни 2009 г. и не могат да бъдат дописвани в
избирателния списък в изборния ден.
Всеки подал до 27 април 2009 г. декларация, може да
провери вписването си в избирателния списък - Част
2, който ще бъде обявен не по-късно от 12 май 2009 г.
от общинската администрация на публично и
общодостъпно място в района на неговата
избирателна му секция. Имената се изписват с
български букви.
Когато името му е пропуснато, избирателят може да
подаде писмена декларация по образец (Приложение
номер 3 от изборните книжа) да бъде дописан в
избирателния списък. Образецът на декларацията е
на разположение в общинската администрация по
адрес на пребиваване в Република България. С
декларацията се представят за проверка документа
за самоличност и българското удостоверение за
пребиваване.
В изборния ден - 7 юни 2009 г., подалите декларации,
но изпуснати от избирателния списък, могат да бъдат
дописани от секционната избирателна комисия, пред
която ще упражнят правото си на глас. Отказът може
да се обжалва пред районната избирателна комисия,
която се произнася по жалбата незабавно.
Вписаните некоректно данни (име и адрес) могат да
бъдат поправени чрез писмено заявление по образец
(Приложение номер 4 от изборните книжа), подадено
до кмета на общината или на кметството (за адресно
пребиваващите в градовете София, Пловдив и Варна
- до кмета на района), най-късно до 30 май 2009 г.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК
Информацията и мненията, публикувани в този бюлетин, не отразяват
задължително официалните становища на ЕК.

6

Избирателят може да бъде и заличен от
избирателния списък по негово писмено заявление
(Приложение номер 5 от изборните книжа) до кмета
на общината или района, или на кметството, найкъсно до 30 май 2009 г. Заявлението е на
разположение в общинската администрация по адрес
на пребиваване.

•

да не е лишен от правото да бъде избиран в
държавата-членка, на която е гражданин;

•

Кметът разглежда заявлението за дописване или
заличаване в двудневен срок и се произнася с
мотивирано решение, което обявява на публично
място в сградата на общината/кметството.

да има статут на продължително или
постоянно пребиваващ в Република
България; - да е живял постоянно най-малко
1 година и 4 месеца към 7 юни 2009 г. в
Република България или в друга държава членка на Европейския съюз;

•

предварително с писмена декларация е
заявил желанието си да бъде избиран
(приложения номер 31 или номер 32, или
номер 33 от изборните книжа).

Отказът на кмета да извърши дописване или
заличаване се съобщава на заявителя незабавно и
може да бъде обжалван пред районния съд в
двудневен срок. Съдът разглежда жалбата в открито
заседание в двудневен срок от постъпването й с
призоваване на жалбоподателя и на общинската
администрация и постановява решение, което се
обявява незабавно и е окончателно.
Когато избирателят предварително знае, че няма да
може да упражни правото си на глас в секцията си по
адрес на пребиваване в Република България, той
може да се снабди с удостоверение за гласуване на
друго място. Необходимо е лично да подаде пред
общинската администрация по адреса си на
пребиваване писмено заявление (Приложение номер
6 от изборните книжа) най-късно до 23 май 2009 г.
включително. Представя се за сверка личната карта
или паспорта от държавата, чийто гражданин е
заявителя и българското удостоверение за
пребиваване
Удостоверенията за гласуване на друго място се
получават лично или чрез пълномощник с нотариално
заверено пълномощно. Всяко удостоверение е
уникално, издава се в един екземпляр и при
изгубване не се заменя с дубликат. Получилият
удостоверение за гласуване на друго място
декларира, че ще гласува само веднъж.
Гражданите на държави - членки на Европейския
съюз, придобили изборни права да гласуват в
изборите за членове на Европейския парламент от
Република България и владеещи български език
могат да бъдат членове на секционна избирателна
комисия.
Гражданин на държава - членка на Европейския съюз
може да бъде издиган за кандидат за член на
Европейския парламент от Република България
(пасивно избирателно право) при следните
изисквания:
•

да е навършил 21 години към изборния ден;

•

да няма гражданство в държава извън
Европейския съюз;

Той може да се кандидатира само в една държава членка на Европейския съюз в същите избори през
2009 г. Може да бъде включен в кандидатската листа
на българска партия, на коалиция от български
партии или от инициативен комитет, регистрирани
пред Централната избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от Република
България. Инициативният комитет се състои от 7
избиратели.
Допълнителна информация за упражняване на
пасивно избирателно право може да бъде намерена в
Решение номер ЕП-11 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП
на адрес: http://izboriep.bta.bg/ "Решения ЦИКЕП".
КРЪГЛА МАСА ЗА МЛАДЕЖКОТО
УЧАСТИЕ В ЕВРОВОТА ЩЕ СЕ
ПРОВЕДЕ В СРЯДА
„Твоят глас в Европейския съюз – Защо
младите хора да гласуват на изборите
за Европейски парламент?”
На този въпрос ще отговарят в сряда ключови
представители на младежките организации на повече
от 10 политически партии, както и авторитетни
експерти.
На дебат ги събира тематична кръгла маса, която ще
се проведе в сряда (29 април 2009 г.) от 13.30 часа в
„Грандхотел София” – Зала „Триадица 2”.
Събитието е отворено за журналисти и интересуващи
се от темата граждани. Целта на кръглата маса е
политическите сили да отправят ясни послания до
младите български граждани, така че да ги
стимулират да упражнят мотивирано правото си на
глас през юни.
„Какво искат да чуят младите?” е основната тема на
дискусията, модерирана от преподавателя в Катедра
„Европеистика” на СУ доц. Нели Огнянова. Колегата й
от НБУ доц. Антоний Гълъбов ще бъде дискутант.
Преди това младите хора ще чуят експертните
разяснения на политолога доц. Румяна Коларова за
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ролята
на
Европейския
демократизацията в Европа.

парламент

в

Участие са потвърдили членът на НИС на МГЕРБ
Калин Захариев и председателите на младежките
организации на СДС Александър Тодоров, на ДПС
Корман Исмаилов, на „Атака” Деница Гаджева, на
ВМРО Петър Станчев, както и Трендафил Величков,
Началник на отдел „Младежка политика” във ВС на
БСП, Георги Димитров от ръководството на
младежката организация на партия „Обединени
земеделци”, Юсеф Ез Един Дакак от ДСБ, Иво
Чифлички от НДСВ и други.
Кръглата маса се организира от Европейския
информационен център „Европа Директно” – София,
Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и
Портал ЕВРОПА www.europe.bg в рамките на
проекта „Твоят глас в Европейския съюз”,
финансиран от Държавния бюджет на Република
България. Освен това събитието е част от
кампанията „Национален граждански форум за
изборите за Европейски парламент”, който се
провежда между 27 и 30 април във всички центрове
„Европа Директно” в България.
Проявата в „Грандхотел София” ще бъде
предшествана от сутрешна неформална младежка
среща „Да поговорим за Европа”. Вратите на Tea
House “Чай във фабриката” ще бъдат отворени за
всички, които имат интерес към Европейския съюз и
ролята на младите хора в неговото бъдеще, в сряда,
29 април 2009 г., от 10.00 часа, ул. „Г. Бенковски” 11.
Сред акцентите в дискусията се открояват въпроси
като: „Каква Европа искаме?”, „Чува ли се гласът на
младите в Европейския парламент?”, „За какво
искаме да гласуваме?” и много други...
Разговорът на сутрешна чаша чай също е част от
Националния граждански форум за изборите за
Европейски парламент. Организира се от
Европейския информационен център „Европа
Директно” – София, инициативата „Кафе Бабел” –
България, Центъра за модернизиране на политики и
Портал ЕВРОПА www.europe.bg.
ПОРТАЛ
ЕВРОПА
СТАРТИРА
ГРАЖДАНСКА
ОЦЕНКА
НА
СЕГАШНИТЕ
И
ПРЕДВАРИТЕЛЕН
ОНЛАЙН ИЗБОР НА СЛЕДВАЩИТЕ
ЕВРОДЕПУТАТИ
Първата у нас гражданска онлайноценка на дейността на първите пряко
избрани
български
евродепутати
стартира днес (29 април 2009 г).
Оценяването е поименно и се провежда
по интернет на Портал ЕВРОПА.

Официалното начало на инициативата бе поставено
по време на кръглата маса „Защо младите хора да
гласуват на изборите за Европейски парламент?”,
организирана от софийския Информационен център
от мрежата „Европа директно”, Центъра за
модернизиране на политики, Портал ЕВРОПА и
Европейския институт, който утре (30 април) ще
отпразнува десетия си рожден ден.
В дебата участваха ключови представители на
младежките организации на ГЕРБ, ДПС, НДСВ,
АТАКА, ДСБ, СДС, ПП „Обединени земеделци”,
Партия „Зелените” и ПД „Социалдемократи”, а
обобщенията и коментарите направиха политологът
д-р Румяна Коларова, преподавателят в Катедра
„Европеистика” на СУ доц. Нели Огнянова и
преподавателят в НБУ доц. Антоний Гълъбов. БСП и
ВМРО също бяха поканени да участват в дискусията,
но нямаха възможност да изпратят свои
представители.
Портал ЕВРОПА избра да обяви началото на онлайноценяването на осемнайсетте ни евродепутати
именно пред младите политически активисти, за да
провокира тяхната реакция. „За да избереш утре,
трябва да оцениш днес. Вие, представителите на
младите в българските политически партии, които сте
тук, сте най-настоятелно поканени да участвате и в
оценката днес, и в избирането утре, каза Огнян
Бояджиев от Портал ЕВРОПА.
Оценяването вече е отворено на Europe.bg: с едно
натискане на мишката всеки може да каже кой е найуспешният евродепутат и коя е най-успешната
политическа група, оповестиха организаторите. На
читателите е дадена възможност да оцеляват
информирано: базирайки се на хилядите новинарски
информации за дейността на евродепутатите,
публикувани на сайта през последните две години и
половина. За улеснение на читателите, от днес на
Портал ЕВРОПА е публикувана и консолидираната
версия на закона, по който ще избираме новите
членове на ЕП.
На кръглата маса стана ясно също, че осемнайсетте
настоящи български членове на ЕП са получили
унифициран Въпросник на евродепутата, изготвен
от редакцията, чрез който читателите да могат да
видят по систематизиран начин личната самооценка
на всеки от евродепутатите за изтичащия мандат.
Екипът на Портал ЕВРОПА очаква да получи
попълнените Въпросници преди 8 май. Крайният срок
е съобразен с датата, на която е насрочено
последното заседание за този мандат на Европейския
парламент: 7 май. Получените Въпросници ще бъдат
публикувани в Деня на Европа – 9 май.
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„А на 17 май, със старта на предизборната кампания,
ние ще започнем да избираме Седемнайсетте:
новите ни евродепутати. Такова предварително
онлайн-гласуване с всички кандидати от всички
регистрирани листи вече се превръща в наша
традиция”, казаха от екипа на Портал ЕВРОПА.
Сред въпросите, върху които се спряха участниците в
кръглата маса, бяха интелектуалната собственост,
управлението на европейските фондове, бъдещото
разширяване на ЕС и дали Турция трябва да стане
член на Съюза, диалогът между избраните и
избирателите, земеделските субсидии, и др.
Политологът д-р Румяна Коларова каза, че в
политически план понякога Европейският парламент
е наричан едновременно „старческият дом” и
„детската градина” поради факта, че евродепутатите,
които европейците избират, са в много случаи или в
началото, или в края на политическата си кариера.
Коларова съобщи, че средната възраст на
осемнайсетте български евродепутати е 43 години.
За сравнение тя посочи, че средната възраст на
избраните за първи път депутати в Народното
събрание е варирала по следния начин – 48 години
през 1990, 45 години през 1991, 46 през 1994, 1997 и
през 2001, а през 2005 година средната възраст на
избраните депутати се покачва на 48 години.
Според Румяна Коларова на 7 юни 2009 г. у нас ще
има по-висока избирателна активност, отколкото на
първия евровот преди две години.
По думите й специфично за българските избиратели
е, че техните представи за ролята на Европейския
парламент драстично се разминават с тези на
гражданите на Европейския съюз като цяло. У нас
гласоподавателите у нас се мотивират основно от
личностните качества на кандидатите.
Средно за ЕС 40 процента от гражданите заявяват,
че се мотивират да гласуват от ангажиментите, които
политиците поемат за решаване на конкретни
проблеми. У нас този процент е едва 17. „Българите
избират според личните качества на кандидатите, а
не според проблемите, за които кандидатите поемат
ангажимент да решат”, посочи Коларова и поясни, че
в другите държави от Европейския съюз този процент
е по-нисък.
Освен това за последните осем години около
половината българи, които са участвали във вота,
избират на следващите избори друга партия, стана
също ясно от нейните думи.
Такава кръгла маса – с политически ангажирани
млади хора – се прави за пръв път през този
политически сезон, в стремеж да бъдат намерени и
изречени онези думи, които да накарат гражданите,

които са техни връстници, да упражнят правото си на
глас за европейските депутати от България –
поясниха организаторите.
Събитието е част от проекта „Твоят глас в
Европейския съюз”. То бе предхождано от сутрешна
среща съвместно с българския клон на „Кафе Бабел”.
В Tea House „Чай във фабриката” дойдоха
представители на граждански организации, студенти
и експерти, които също търсеха отговори на въпроса
какво биха искали да чуят младите граждани от
политиците, за да участват в евровота през юни.
СТОЛИЧНА
ОБЩИНА
СТАРТИРА
СОБСТВЕНА
ПРОГРАМА
ЗА
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
Днес, 30 април 2009 г., Столична община
откри процедура за кандидатстване с
проектни предложения по програма
„Европейски проекти и развитие на
гражданското общество”.
Целите на програмата са създаване и осигуряване на
достъп до добри практики, във връзка с членството
на България в Европейския съюз, насърчаване
взаимодействието
между
структурите
на
гражданското общество и органите на местната власт
при създаването и прилагането на политики за
развитие на местната общност, засилване на
гражданското участие и контрол в процеса на
вземане на решения и осъществяване на общински
политики, както и постигане на комуникационни
приоритети на Столична община.
Приоритетните области на Програмата са три и се
подкрепят проектни предложения, насочени към
повишаване качеството на живот в столицата,
утвърждаване принципите на доброто управление в
местната власт; популяризиране ролята и значението
на европейските институции и политики на
Европейския съюз за развитие на местната общност,
както и изграждане на комуникационни механизми за
активно предоставяне на информация за Столична
община и град София в рамките на Европейския
съюз.
Географският обхват на Програмата
територията на Столична община.

включва

Право да кандидатстват за финансиране на проекти
по Програмата имат български физически и
юридически лица, които отговарят на определени
условия, както и районите на Столична община.
Допустимите разходи по Програмата включват:
•

разходи за персонал,
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•

конференции и/ или семинари,

•

публикации,

Процедурата се открива на 30 април 2009 г. Крайния
срок за подаване на проектните предложения е 30
май 2009 г.

•

подготовка и отпечатване на материали,

Проектните предложения се подават на адрес:

•

и други разходи, които са обосновани като
необходими за изпълнение на проекта

1000 София,

Със средства по Програмата не се финансира
закупуването на дълготрайни материални и
нематериални активи.

ул. „Московска” № 33,
Дирекция „Европейски програми и проекти”, Столична
община.
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За контакти:
София
ул. “Г.С. Раковски” №96
Тел.: +359 2 471 98 18
Факс: +359 2 471 98 18
Е-поща:direct@europe.bg

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНСТИТУТ
В ПАРТНЬОРСТВО С:

Портал ЕВРОПА

Център за модернизиране на политики

Читалище „Славянска беседа”

Столична Община
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