БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
НОВИНИ
ФОНДАЦИЯ „РАДИО НОВА ЕВРОПА”
ПРИКЛЮЧИ ЦИКЪЛА ОТ КООРДИНАЦИОННИ
СРЕЩИ
НА
ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ У НАС
Фондация „Радио Нова Европа” приключи цикъла от
координационни срещи с участниците в Мрежата за
сътрудничество.
Дейността
на
изградената
информационна мрежа беше обсъдена на
проведената в град Бургас четвърта финална
координационна среща на представители на
организации на гражданското общество в България.
На основата на богатия опит на организациитеучастници от Бургас, Варна и София бяха поставени
въпросите за определянето и разписването на
възможните цели и стратегии за използване на
общността от организации на неправителствения
сектор.
Дискутирани бяха и възможностите за повишаване на
административния капацитет на мрежата. Предложен
беше съществуващият опит на ефективна Европейска
мрежа от организации на гражданското общество,
които имат силна комуникационна политика и
стратегия за подпомагане на неправителствения
сектор.
Финалната координационна среща определи като
важна дейност създаването на емблема на
информационната мрежа, чрез която всяка от
неправителствените организации да има възможност
да отличи своята съпричастност към неформалното
обединение от граждански организации, инициирано
от Фондация „Радио Нова Европа”.
ИСПАНИЯ ТЪРСИ
БРАНЕ НА ЯГОДИ

БЪЛГАРИ

ЗА

Агенцията по заетостта набира кандидати за сезонна
заетост в областта на селското стопанство по
сключената междуправителствена спогодба между
Кралство Испания и Република България.
Работата е за български граждани на възраст до 45
години за провинция Уелва със срок на заетост от 3
до 6 месеца.
До 29 декември 2008 г. желаещите да берат ягоди
през първата половина на 2009 г. в Испания трябва

да подадат следните документи в бюрата по труда в
страната:
•
•

•

•

•

молба за допускане до интервю;
автобиография с изчерпателна информация
за
професионален
опит
в
растениевъдството и овощарството и
посочване на степента на евентуалните
разговорни умения по испански или друг
език;
саморъчно написана и подписана от
кандидата декларация, че не страда от
сърдечно-съдови заболявания и болести на
опорно-двигателния апарат;
копие на първа страница (с лични дани) на
международния паспорт, като валидността
на паспорта не трябва да изтича преди
01.09.2009 г.;
копие на страницата/ите от паспорта с
положена/и
предишна/и
испанска/и
работна/и виза/и.

ОФЕРТА № 8/2008 г. Селскостопански работник
Брой места: 2091
А. Условия на офертата:
I. Месторабота – провинция Уелва.
II. Продължителност на договора – минимум 3 –
максимум 6 месеца.
III. Постъпване на работа – от февруари-март 2009 г.
IV. Категория труд – бране на ягоди.
V. Заплащане – бруто: 37.06 евро ден, нето 36.32
евро на ден, без удръжка за социална осигуровка.
VI. Удръжки: социална осигуровка – 80.49 евро на
месец; данък върху личния доход – 2%.
VII. Работно време – шестдневна работна седмица по
6.30 часа на ден с 30 мин.обедна почивка.
VIII. Настаняване – безплатно за работника.
IХ. Режийни – за сметка на работника.
IХ. Транспорт – Пътуването до Испания е за сметка
на работодателя. Връщане - разходите от френскоиспанската граница до България (от 104 до 120 евро)
са за сметка на работника.
Б. Изисквания към кандидатите от страна на
работодателите:
I. Образование - не се изисква.
II. Професионален опит – изисква се в областта на
селското стопанство.
III. Пол – 1978 жени и 113 мъже.
IV. Възраст – от 20 до 45 години.
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IV. Език – не е необходим.
V. Способности и навици – добро физическо
състояние, желание за работа на полето.
Окончателният подбор на кандидатите ще се
извърши през втората половина на м. януари 2009 г.
от смесена българо-испанска комисия, в която ще
участват и представители на работодателите.
За повече информация:
www.az.government.bg

тел.

980-87-19

или

ДВЕ ОПЕРАТИВНИ РЪКОВОДСТВА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ
ПО
ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА
„КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
Управляващият орган и Междинното звено на
Оперативна
програма
„Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика "
2007-2013 г. подготвиха за бенефициентите,
подписали договори за безвъзмездна помощ,
Оперативно ръководство за изпълнение на договори
за безвъзмездна финансова помощ по операция
2007BG161PO003/2.1.1-01/2007
„Технологична
модернизация на предприятията и Оперативно
ръководство за изпълнение на договори за
безвъзмездна финансова помощ по операция
2007BG161PO003/2.1.2-01/2007
„Покриване
на
международно признати стандарти".
Ръководствата имат за задача да улеснят
бенефициентите чрез предоставяне на конкретна,
синтезирана и систематизирана информация относно
техните основни права и задължения и да осигурят
ефективно техническо и финансово изпълнение на
договорите за безвъзмездна финансова помощ,
подписани с Договарящия орган с оглед постигане на
качествено и навременно изпълнение на дейностите,
заложени в тях.

На 14-16 ноември 2008 г. Нийл Париш беше на
посещение в България, където се запозна с начините,
по които се оползотворяват средствата от
земеделските фондове на ЕС.
На 3 декември поредната одитна мисия на ЕК ще
бъде в ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Сред въпросите на предстоящия онлайн-разговор с
Нийл Париш ще бъде и развитието на селските
райони в новите държави-членки на ЕС.
НОВА
ПРОЦЕДУРА
ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ
ПО
ОП
„ОКОЛНА
СРЕДА”
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 същност е открита процедура
за конкурентен подбор на проекти с определен срок
за представяне на проектни предложения.
Потенциални
процедура са:
•
•
•
•
•
•

бенефициенти

по

настоящата

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
Закона за юридическите лица с нестопанска
цел (ЗЮЛНЦ).

Четвъртък, 4 декември 2008 г., от 16.00
българско (15.00 брюкселско) време.

Конкретна
цел
на
процедура
BG161PO005/08/3.0/01/05
"Опазване
и
възстановяване на биологичното разнообразие в
Република България" е опазване, поддържане и
където е необходимо, възстановяване на ценни
местообитания и видове, включително и такива
предмет на опазване от националната екологична
мрежа.

Реформата в Общата селскостопанска политика на
Европейския съюз (ОСП) ще бъде основната тема на
предстоящата онлайн-дискусия с Нийл Париш,
организирана от Портал ЕВРОПА.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се
осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Проектите трябва да се
изпълняват на територията на Република България.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КОМИСИЯТА
ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ В ЕП – ОНЛАЙН С
ЧИТАТЕЛИТЕ НА ПОРТАЛ ЕВРОПА

Нийл Париш е британски евродепутат от Групата на
ЕНП-ЕД. Председател е на Комисията по земеделие
и развитие на селските райони и членува в Съвета на
председателите на комисии и на делегацията за
връзки с Китай.

Примерните дейности, които могат да бъдат
финансирани по настоящата процедура са:
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•

•
•
•

•
•

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
(изграждане/
реконструкция/ оборудване на посетителски
информационни центрове, еко-пътеки,
маркировки и т.н.).

Проектните предложения могат да включват една или
комбинация от няколко дейности, изброени по-горе и
конкретизирани по компоненти в Насоките за
кандидатстване по настоящата процедура. Всички
дейности, включени в проектните предложения на
кандидатите, следва да са пряко свързани с опазване
и възстановяване на биологичното разнообразие.
Общият размер на безвъзмездната финансова
помощ, която ще бъде предоставена по процедура
"BG161PO005/08/3.0/01/05
Опазване
и
възстановяване на биологичното разнообразие в
Република България." е 13 098 930 лева (тринадесет
милиона деветдесет и осем хиляди и деветстотин и
тридесет лв.)
Пълният комплект на документите, свързани с
кандидатстването,
включващ
Насоки
за
кандидатстване, Формуляр за кандидатстване и
приложенията към тях са публикувани на следния
Интернет адрес: www.ope.moew.government.bg,
както и на www.eufunds.bg.
Проектните предложения се подават всеки работен
ден от 9:00 до 17:00 часа до 15 януари 2009 г.
Проектните предложения се подават в Министерство
на околната среда и водите, Дирекция "Кохезионна
политика за околна среда", Отдел "Управление и
оценка на програмата", бул. "Кн. Мария Луиза" № 22,
София 1000

ВРЪЧЕНА Е СТИПЕНДИЯ "ЕВРОПА"
– 2009 г.
Тазгодишният стипендиант Георги
Генов посвещава наградата си на
Стоян Балтов, който почина при побоя
в Студентски град.
Третокурсникът в Стопанската академия в Свищов
Георги
Генов
(специалност
Международни
икономически отношения) спечели тазгодишната
Стипендия "ЕВРОПА", учредена от члена на ЕП
Кристиан Вигенин (ПЕС-БСП).
Журито раздаде общо четири награди – специална
(Георги Генов), първа (Иван Аймалиев, СУ „Св.
Климент Охридски“), втора (Валя Филипова, Русенски
университет „Ангел Кънчев“) и трета (Антон Тодоров,
УНСС).
Тазгодишният стипендиант Георги Генов беше
предпочетен от журито след оспорвана конкуренция
на още 10 финалисти, които тази година писаха есе
на тема: „Едва когато падне последното дърво,
последната река бъде отровена и последната риба –
уловена, тогава ще разберем, че парите не се ядат“.
Събеседването с финалистите и връчването на
наградите се състоя в Информационния център на
Кристиан Вигенин в София.
В конкурса участваха над 30 български студенти от
цялата страна.
Журито беше в състав: Кристиан Вигенин
(евродепутат и учредител на стипендията), проф.
Катя Владимирова (преподавател в УНСС), Владимир
Павлов
(зам.-председател на
Националната
Асоциация по международни отношения), Любомир
Стефанов (миналогодишният стипендиант), Калина
Алексиева (председател на журито) и Антонина
Русева (изп. директор на Център за европейски и
международни изследвания).
„Посвещавам наградата си на Стоян Балтов, който
беше убит при побоя в Студентски град“, каза по
време на церемонията по награждаването
тазгодишният стипендиант.
Той е съученик на Балтов, играли са в един футболен
отбор и се познават от деца.
„Ще бъда и на протеста в Сливен, защото не искам да
мълча, когато става дума за отнемането на човешки
живот“, беше категоричен Георги Генов.
Според него има много виновни за тази трагедия и
смъртта на приятеля му не трябва да остане
безнаказана. В противен случай агресията сред
младите ще вземе връх и още жертви“, смята
студентът.
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ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА
КОНКУРС
ЗА
ДИРЕКТОР—
ДИРЕКЦИЯ
ЗА
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В
ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЯ
ЗА
ИНОВАЦИИ
И
ТЕХНИЧЕСКО
ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕП
В Официалния вестник на ЕС от 12 декември е
публикувано обявление за конкурс № РЕ/116/S —
Директор (функционална група AD 14) — Генерална
дирекция за иновации и техническо обслужване —
Дирекция за информационни технологии.
Председателят на Европейския парламент взе
решение да открие процедура по заемане на
длъжността директор (AD, степен 14) в Генерална
дирекция за иновации и техническо обслужване —
Дирекция за информационни технологии въз основа
на член 29, параграф 2 от Правилника за
длъжностните лица на Европейските общности.
Тази процедура за подбор, която цели разширяване
на възможностите за избор на органа по
назначаването, ще се проведе успоредно с вътрешна
процедура за заемане на длъжности.

•
•

•

•

•

Длъжностните лица ще бъдат наети на степен AD 14.
Основното месечно възнаграждение е 12 361,36 EUR.
Към основното месечно възнаграждение, обложено с
общностен данък и освободено от национално
облагане, могат да се прибавят някои надбавки, при
условията, предвидени от Правилника за
длъжностните лица на Европейските общности.
Обръща се внимание на кандидатите, че тази
длъжност се ръководи от регламента, свързан с
политиката за мобилност, приет от Бюрото на
Европейския парламент на 29 март 2004 г.
Тъй като Дирекцията за информационни технологии
има няколко места на работа, тази длъжност изисква
длъжностното лице да бъде на разположение и
налага командировки до другите местата на работа,
многобройни вътрешни и външни контакти и
ръководене на екипи със смесено функционално
равнище.
Основното място на наемане е Люксембург. Тази
длъжност може да бъде пренасочена към някое от
другите две места на работа на Европейския
парламент.
Европейският парламент прилага политика за
равенство на шансовете и насърчава подаване на
кандидатури от страна на квалифицирани мъже и
жени, като изключва всякаква дискриминация.
Високопоставено длъжностно лице, на което е
възложено изпълнението на следните задачи, в
рамките на ориентациите и решенията, установени от
парламентарния орган и от генералния секретар:

•
•

•

•
•

гарантиране на доброто функциониране на
голямо звено от Генералния секретариат,
обхващащо правомощията на Дирекцията;
оптимизиране на използването на ресурсите
на единицата, като се гарантира качествено
обслужване (организация, управление на
човешките, бюджетните ресурси, иновации,
и т.н.);
определяне на цели и контролиране на
тяхното осъществяване — управляване, от
една страна, на взаимоотношенията между
техническа дирекция и администрацията и
политическите инстанции, от друга, както и
на отношенията с доставчиците (на повисоко равнище);
извършване на арбитражна дейност във
връзка със стратегиите от технологична и
ръководна гледна точка по отношение на
информационните
технологии
и
комуникациите (TIC)(избор на технически
решения, на предлагани услуги, на видове
подход за тяхното осъществяване и
доставка);
управление
на
инфраструктурите,
подпомагане
на
използването,
реализирането и умението за боравене с
административните и парламентарните
информационни
системи,
инженерна
дейност и подпомагане при изпълнението на
проекти, бюджет и финансови дейности;
съветване на генералния директор,
Генералния секретариат и членовете на ЕП
в областта на неговите дейности;
сътрудничество с различните дирекции на
Генералния секретариат, представяне на
институцията и водене на преговори за
сключване на договори или споразумения в
областта на неговите дейности;
председателстване и/или представляване
на институцията в различни формации и
комитети (CODIT, Ръководния комитет на
компютърната
дейност
(CDI),
Междуинституционален комитет (CII) и т.н);
ръководене и изпълнение на специфични
проекти, които може да налагат поемането
на финансова отговорност;
упражняване
на
длъжността
на
преупълномощен разпоредител.

Тази процедура за подбор е отворена за кандидати,
които отговарят на следните условия към крайния
срок за подаване на кандидатурите:
а) Общи условия
В съответствие с член 28 от Правилника за
длъжностните лица на Европейските общности е
необходимо кандидатът:
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•
•
•
•

да бъде гражданин на една от държавитечленки на Европейския съюз (3);
да се ползва от своите граждански права;
да не бъде в нарушение на законите за
назначаване във връзка с отбиването на
военна служба;
да предостави необходимите препоръки за
пригодност за изпълняване на съответните
служебни задължения.

•

•

Европейския парламент, пряко зависещи от
тях;
много добри административни познания (в
сферата
на
човешките
ресурси,
управлението,
бюджета,
финансите,
информатиката, правото и т.н.);
отлично владеене на техниките за
управление.

iii) Езикови познания
б) Особени изисквания
i)
Необходими
документи,
удостоверяващи
образователно-квалификационната степен, дипломи
и професионален опит
Оразователна степен, съответстваща на завършен
пълен курс на университетско образование,
удостоверена с диплома, когато нормалната
продължителност на съответния цикъл на обучение е
четири години или повече,
или
образователна степен, съответстваща на завършен
пълен курс на университетско образование,
удостоверена с диплома и подходящ професионален
опит от поне една година, когато нормалната
продължителност на съответното образование е три
години или по-малко.
Поне петнадесет години професионален опит,
придобит след получаване на съответните
квалификации от първа алинея, от които поне осем
като ръководен кадър.
ii) Необходими познания
•
•
•
•

•

•
•

отлични общи познания по европейските
въпроси;
отлично разбиране на вътрешните,
националните
и
международните
политически залози;
много добро разбиране на различните
култури, представени в рамките на
институциите;
отлично познаване на структурата на
Генералния
секретариат,
неговата
организация, среда, както и на различните
участници;
отлично равнище на техническа и ръководна
на
поливалентност
в
областта
информационните
технологии
и
комуникациите;
много добро познаване на технологиите,
ръководенето на тяхното изпълнение,
развитие, избор и залози;
много добро познаване на Финансовия
регламент, схемите за изпълнение,
вътрешните правила и други текстове на

Изисква се отлично владеене на един от
официалните езици на Европейския съюз, както и
много добро владеене на поне още един от тези
езици. Поради причини, свързани с функционирането
на съответната служба, е желателно кандидатът да
има много добри познания по английски или френски
език, както и добри познания по втория от тези два
езика. Консултативният комитет ще вземе под
внимание познанията по други официални езици на
Европейския съюз.
iv) Необходими умения
•
•
•
•
•
•

Стратегически усет;
умения за изпълняване на ръководни
функции;
новаторски умения ;
способности за реагиране;
умение за общуване;
постоянство.

С оглед улесняване на избора, който органът по
назначенията трябва да направи, консултативната
комисия по назначаването на високопоставени
длъжностни лица ще състави списък с имената на
кандидатите и ще препоръча на Бюрото кои от тях да
бъдат поканени за събеседване. Бюрото ще изготви
окончателен вариант на този списък, комисията ще
проведе събеседванията и ще подаде окончателния
си доклад за вземане на решение.
В рамките на тази процедура Бюрото може да
пристъпи към изслушване на кандидатите.
Молим кандидатите да изпратят своята кандидатура
(като отбележат „avis de recrutement numéro №
PE/116/ S“), придружена с автобиография (за
предпочитане автобиография във формат Europass)
на следния адрес:
Monsieur le Secrétaire Général
Parlement européen
Bâtiment Konrad Adenauer
L-2929 Luxembourg
Кандидатурата трябва да бъде изпратена с
препоръчана поща най-късно до 15 януари 2009 г.,
като пощенското клеймо се смята за дата на
изпращане.
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Обръщаме внимание на кандидатите, които ще бъдат
поканени за събеседване, върху факта, че те следва
да предоставят към момента на провеждане на
събеседването, под форма на копия или ксерокопия,
необходимите документи, удостоверяващи тяхното
образование и професионален опит и служебните
задължения, които те понастоящем изпълняват. Нито
един
от
документите,
представени
като
доказателствен материал, няма да бъде върнат на
кандидатите.

ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ НА НАУЧНИ
ПРОЕКТИ
ПО
МЯРКА
Е
ОТ
НАЦИОНАЛНАТА
ПРОГРАМА
ПО
ПЧЕЛАРСТВО

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЛХИ В ЦЕНТЪРА НА
СОФИЯ

Проектите ще се приемат чрез деловодството на
Министерство за земеделието и храните на хартиен и
магнитен носител, до дирекция „Растениевъдство и
животновъдство” за издаване на становище от
оценяваща комисия.

На 5 декември в градинката пред „Кристал”,
представители на мрежата „Европа Директно” от цяла
България и район „Средец” украсиха коледните си
елхи. Едното дръвче бе посадено и ще остане като
част от озеленяването в градинката в центъра на
София.
В края от първата година от своето функциониране в
България, мрежата „Европа Директно” символично
украси Коледна елха.
В засаждането и украсяването на дръвчетата
участваха г-жа Маргарита Гутева, кмет на район
„Средец”, г-жа Ингрид Шикова, съветник в
Представителството на ЕК в България.

От 22 декември /понеделник/ 2008г. започва приемът
на научни проекти по мярка Е от Националната
програма по пчеларство за тригодишния период 20082010 година, съобщават от пресцентъра на
Министерство на земеделието и храните.

Крайният срок за приемане на проекти е 30 януари
2009 г./петък/. След тази дата те ще бъдат
предоставени за разглеждане и оценяване от
комисия, която ще изготви становище за практикоприложната част на всеки от представените проекти,
с цел преценка на полезността му.
Бенефициентите, които са получили положително
становище и са оценени с 23 и повече точки / при
максимален брой 30/, могат да подават документи за
финансиране от 1 март 2009 г. в Централно
управление на Държавен фонд „Земеделие”.
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За контакти:
София

Долна Митрополия

ул. “Г.С. Раковски” №96
Тел.: +359 2 470 98 18
Факс: +359 2 470 98 18
Е-поща:direct@europe.bg

ул. “Цоньо Матев” №1,
Народно читалище “Просвета”
Тел.: / Факс: +359 6552 235
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ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНСТИТУТ
В ПАРТНЬОРСТВО С:

Портал ЕВРОПА

Център за модернизиране на политики

Читалище „Славянска беседа”

Община Долна митрополия

Столична Община
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