БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ ЮНИ
ТЕМА НА МЕСЕЦА
Комитет на регионите

Комитетът на Регионите прие
първо
становище
по
инициатива
на
българин:
Владимир Кисьов
Становище относно „Управление и
партньорство
на
национално
и
регионално ниво и на проектна основа в
областта на регионалната политика”
бе прието днес от Комитета на
Регионите (КР) на пленарно заседание в
Брюксел.
Обсъждането и приемането на документа е по
инициатива на българския член на КР Владимир
Кисьов (ЕНП), който е и общински съветник от
десницата в Столичния общински съвет. Кисьов беше
главен преговарящ на България с ЕС през 2000-2001
г., а преди това заместник на Надежда Михайлова
като външен министър.

•

•

•

Това е първият документ, който представителна
институция на ЕС приема по инициатива на
български представител след присъединяването на
България към ЕС.
Текстът има за цел да отрази мнението на местните и
регионалните власти и да подпомогне ЕП при
вземането на решение по този въпрос.

•

Припомняме, че Комисията по териториално развитие
(COTER) на КР прие след обсъждане това становище
на 26 юни 2008 г.
Ето някои акценти от становището на Владимир
Кисьов:
•

•

КР трябва решително да стимулира
активното партньорство в процеса на
управление – както по инициатива на
местните и регионалните власти, така също
и на гражданския сектор.
КР трябва да даде политическа подкрепа на
действия, които ще улеснят местните и
регионалните власти в диалога им с
представителите
на
бизнеса,

•

•

неправителствения сектор, академичните
среди и структурите на гражданското
общество.
Кисьов препоръчва разработването на
наръчници,
чрез
които
да
се
разпространяват добрите практики в
партньорството
между
публичните
институции
и
представителите
на
гражданското общество, както и за
установяване
на
публично-частни
партньорства при реализирането на мерките
по оперативните програми.
Владимир Кисьов отбелязва, че по-голямо
обществено доверие в институциите може
да се гарантира чрез подготовка на бюджети
на проектна основа като основен способ за
планиране на разходването на средствата,
както от националните бюджети, така и тези
от европейските фондове.
ЕК трябва да оцени и приложи, ако е
подходящо, използването на капацитета на
националните и регионалните органи за
контрол по изпълнение на оперативните
програми и разходването на средствата от
структурните и кохезионния фонд за
валидиране на направените разходи и
постигнатите резултати.
Кисьов препоръчва да се разработят
институционални инструменти, които да
улеснят прилагането на хоризонталния и
вертикалния подходи. Такива инструменти
могат да бъдат платформи, регионално
менажиране на политиките, кръгли маси и
т.н., които улесняват комуникациите в мрежи
по
сектори
на
политически
и
административни нива.
Партньорите на централните, регионалните
и местните власти в процеса на управление
да не бъдат оценявани еднакво, а
категоризирани
според
техните
възможности и потенциален принос.
Ролята на КР в процеса на подготовка,
изпълнение и наблюдение на европейските
политики трябва да бъде задълбочена.
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НОВИНИ
МОН СТАРТИРА 6 ПРОЦЕДУРИ ЗА
ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ПО ОП
“РАЗВИТИЕ
НА
ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ”

Конкретен бенефициент: МОН чрез дирекция
”Финанси”

В рамките на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Министерството на
образованието и науката стартира 6 процедури за
директно предоставяне (за конкретни бенефициенти).

„Разработване на система за оценка качеството
на средното образование и рейтингова система за
висшите училища в Република България”

Безвъзмездно финансиране на обща стойност 104
636 905 лв. ще получат проекти по програмите:
„Информационни и комуникационни технологии
(ИКТ) в образованието”

Програмата е насочена към: служители
образователни и обучителни институции

(Приоритетна ос 3: Основна област на интервенция
3.2)
Общ бюджет: 3 911 660 лв.
Конкретни бенефициенти:

(Приоритетна ос 3: Основна област на интервенция
3.1)

•

Общ бюджет: 39 116 600 лв.

•

Конкретен бенефициент: МОН чрез дирекция
„Информационни и комуникационни технологии в
образованието”
Програмата е насочена към: ученици, студенти,
учители,
преподаватели,
научни
работници,
родители, ръководен и административен персонал в
училищата и висшите училища.

в

Компонент 1: Център за контрол и оценка на
качеството на образованието;
Компонент 2: МОН чрез дирекция „Политика
във висшето образование”.

Програмата е насочена към: обучаеми, служители в
образователни
и
обучителни
институции
(включително оценители), обучаващи, работодатели
„Образователни услуги за ученици, изоставащи
от учебния материал и деца с изявени дарби”

„Повишаване на квалификацията и създаване на
условия за кариерно развитие на учителите,
преподавателите във ВУ и директорите”

(Приоритетна ос 4: Основна област на интервенция
4.1 – за Компонент 1 и Основна област на
интервенция 4.2 – за Компонент 2)

(Приоритетна ос 3: Основна област на интервенция
3.1)

Общ бюджет: 4 889 575 лв.
Конкретни бенефициенти:

Общ бюджет: 9 779 150 лв.
•

Конкретни бенефициенти:
•
•
•

Компонент 1: МОН чрез дирекция
„Квалификация и кариерно развитие”;
Компонент 2: Национален институт за
обучение на директори;
Компонент 3: МОН чрез дирекция „Политика
във висшето образование”.

Програмата е насочена към: учители, преподаватели,
педагогически кадри в училищата, детските градини и
извънучилищните
педагогически
учреждения,
директори, помощник-директори на образователни
институции и желаещи да придобият директорска
правоспособност.
„Подпомагане
бюджети”

въвеждането

на

делегирани

(Приоритетна ос 3: Основна област на интервенция
3.2)
Общ бюджет: 7 823 320 лв.

•

Компонент 1: МОН чрез дирекция „Политика
в общото образование”;
Компонент 2: МОН чрез дирекция
„Образователна среда и образователна
интеграция”.

Програмата е насочена към: деца в предучилищна
възраст, ученици от 1 до 4 клас по Компонент 1,
ученици от 5 до 10 клас по Компонент 2, учители и
педагогически съветници.
„Студентски стипендии за равен достъп до
образование и повишаване на мотивацията за
по-добри резултати”
(Приоритетна ос 4: Основна област на интервенция
4.2)
Общ бюджет: 39 116 600 лв.
Конкретен бенефициент: МОН чрез дирекция
”Студенти, докторанти и специализанти”
Програмата е насочена към: студенти в редовна
форма на обучение във всички висши училища.
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ЗЕЛЕНА СЕДМИЦА 2008: ЗЕМЯТА Е
ЕДНА — ПАЗЕТЕ Я!
Зелената
седмица,
най-мащабната
годишна конференция по въпросите на
европейската политика в областта на
опазването на околната среда, тази
година ще се проведе от 3 до 6 юни в
административната сграда Шарльоман
в Брюксел.
Под лозунга: „Земята е една — пазете я!“ Зелена
седмица 2008 ще отдели основно внимание на
необходимостта Европа и останалият свят да
използват ресурсите по по-устойчив начин. В
допълнение към 38-те конферентни сесии, седмицата
ще бъде изпълнена с богата програма от
допълнителни мероприятия, включваща церемония
на 3 юни, на която г-н Ставрос Димас, комисар по
околната среда, ще обяви имената на спечелилите
Европейските бизнес награди за околна среда за
2008 г. За приза бяха номинирани единадесет
компании от седем държави-членки.
Комисар Димас заяви: „Човечеството употребява
природните ресурси с обезпокоителни темпове, но
много малко хора разбират колко бързо се случва
това. Ние произвеждаме повече отпадъци, отколкото
сме в състояние да рециклираме в полезни ресурси.
Необходими са спешни действия, за да се повиши
обществената и политическата информираност и да
се преобърне тенденцията. Зелената седмица е
прекрасна възможност за Комисията и други
институции на ЕС не само да разяснят своята
дейност, но също така да чуят и да почерпят от
богатия опит на широк кръг от заинтересовани лица.“
3 000—4 000 участници
В осмата година от своето съществуване,
инициативата Зелена седмица се е утвърдила като
основен годишен форум за диалог и споделяне на
опит, експертни възможности и най-добри практики по
отношение на околната среда. Тя събира заедно
около 3 000—4 000 представители от различни
правителствени нива, международни институции,
бизнеса, неправителствените организации, както и
научната и академична общност. Крайната цел е да
бъдат открити най-ефективните начини за защита и
подобряване състоянието на околната среда в
Европа, сега и за в бъдеще. Зелената седмица е
отворена безплатно за широката общественост.
Под широкообхватното мото за устойчивото
използване на ресурсите, Зелена седмица 2008 е
организирана около четири под-теми: управление на
ресурсите и отпадъците; устойчиво потребление и
производство; природа и биологично разнообразие; и
промяна на климата.

38-те конферентни сесии ще обхванат широк кръг от
въпроси, вариращи от плановете на Комисията да
преразгледа системата на ЕС за търговия с емисии
до предизвикателствата пред управлението на
отпадъците в окупираните палестински територии, от
икономическото въздействие от намаляването на
биологичното разнообразие до прилагането на
засилена отговорност на производителя за
продуктите, и от икономичното използване на водата
до предимствата и недостатъците на биогоривата.
Комисар Димас ще произнесе реч при откриването и
закриването на конференцията, а г-н Гюнтер
Ферхойген, заместник-председател на Комисията, и гжа Меглена Кунева, комисар по защитата на
потребителите, ще вземат участие в сесиите през
седмицата.
Сред представящите доклади са:
Янеш Подобник, Министър на околната среда на
Словения
Андерс Вихман (Anders Wijkman), член на
Европейския парламент
Анджела Кропър, заместник изпълнителен директор,
Програма на ООН за околната среда (UNEP)
Джаклин Макглейд, изпълнителен директор,
Европейска агенция за околна среда
Лорейн Болсингър, вицепрезидент, „Дженеръл
илектрик“
Всички сесии ще бъдат предавани на живо на уебсайта на Зелена седмица:
http://ec.europa.eu/environment/greenweek/home.ht
ml
Допълнителни мероприятия: Бизнес награди за
околна среда и награди LIFE
На церемония, която ще се проведе на 3 юни
вечерта, комисар Димас ще обяви имената на
спечелилите Европейските бизнес награди за околна
среда за 2008 г. и ще им връчи призове. Наградите
отличават „най-добрите сред най-добрите“ компании,
които вече са спечелили призове на национално
равнище. От получените общо 125 кандидатури са
номинирани единадесет компании от седем държавичленки, както следва:
Награда за управление: Terr'Avenir (Франция), The
Co-operative Group Ltd (Обединено кралство), TRIIP
(Естония).
Награда за продукт: JCDecaux SA (Франция), Red
Eléctrica de España (Испания), ertex-solar GmbH
(Австрия).
Награда за процес: CHOREN GmbH (Германия), DHV
BV (Нидерландия), Bayer AG (Германия).
Награда за международно сътрудничество:
Windkraft Simonsfeld GmbH (Австрия), KIT (Royal
Tropical Institute) (Нидерландия).
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Церемонията ще се проведе в Bibliothèque Solvay в
парк Léopold от 18,30 часа. Ще присъстват само
поканени.
Журналистите, които желаят да присъстват, следва
да се обадят на:
Katarzyna
Wolos:
+322 299
Katarzyna.WOLOS@ec.europa.eu

79

81/

Допълнителна информация за наградите и
номинираните компании може да бъде намерена на
следния уеб-сайт:
http://ec.europa.eu/environment/awards/index_en.ht
m
На 4 юни от 14,00 до 16,00 часа пет от „най-добрите
сред най-добрите“ проекта LIFE за 2007 г. в областта
на околната среда ще получат призовете си и ще
направят кратко представяне. Проектите са от
Швеция, Финландия, Унгария, Гърция и Италия.
Допълнителна информация за проектите може да
бъде
намерена
на
следния
уеб-сайт:
http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/index.ht
m.
ОБЯВЛЕНИЯ ЗА КОНКУРСИ НА
ОБЩО ОСНОВАНИЕ EPSO/AST/5863/08
Европейската служба за подбор на персонал (EPSO)
организира следните конкурси на общо основание:
•
•
•

EPSO/AST/58/08 — механика,
EPSO/AST/59/08 — лабораторни техники,
EPSO/AST/60/08 — строително инженерство
и електроенергия,

за набиране на асистенти в лаборатория (AST1) в
сферата на научните изследвания и ядрената
енергия, по-специално за техническа поддръжка и
лабораторни дейности и,
•
•
•

EPSO/AST/61/08 — техници в лаборатория и
техници в сферата на инфраструктурата,
EPSO/AST/62/08 — техници в сферата на
ядрената енергия,
EPSO/AST/63/08 — инспектори в сферата на
ядрената енергия,

за набиране на асистенти (AST3) в сферата на
ядрената енергия.
Допълнителна информация за конкурсите е
поместена на уебсайта на EPSO: http://europa.eu/epso

ЕВРОДЕПУТАТЪТ КРИСТИАН
ВИГЕНИН ПОПЪЛВА СВОЯ ЕКИП С
КОНКУРС
Кабинетът на члена на ЕК Кристиан
Вигенин обявява конкурс за пет
позиции, събеседването е през юли.
Позициите са:
1.
2.
3.
4.
5.

Прес-секретар в Информационен център –
София;
Уеб-администратор в Информационен
център – София;
Сътрудник в Информационен офис – Ямбол;
Сътрудник в Информационен офис –
Благоевград;
Шофьор.

Срокът за подаване на документите е 20.06.2008 г.
Очакваме готовност за започване на работа в
периода не по-късно от 10 юли, поясняват от екипа на
Кристиан Вигенин.
Подробности за изискванията и кандидатстването
можете да видите в рубриката “Конкурси” на Портал
ЕВРОПА.
Пожелаваме успех на всички кандидати.
ПОДКРЕПА
ЗА
ПОВИШАВАНЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
НА
БЪЛГАРСКИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
–
ФАЗА 3
Проект BG 2006/018-164.05.01 Подкрепа
за
повишаване
конкурентоспособността на българските предприятия
(Фаза 3.)
Целта
на
програмата
е
да
повиши
конкурентоспособността на българските малки и
средни предприятия в производствения сектор и да ги
подготви да се справят с конкурентния натиск в
Европейския съюз чрез насърчаване на устойчиво
развитие на малкия и среден бизнес, който има
потенциал за растеж, с изключително наблягане
върху подпомагане за тяхното развитие относно
присъединяването им, например: прилагането на
екологичните стандарти на ЕС в производствения
процес, изисквания за безопасен и здравословен
труд, въвеждане на Системи за управление на
качеството и целенасочена инвестиционна подкрепа
за
осъвременяване
и
модернизиране
на
производствените технологии.
Проектът допринася за изпълнение на втория
критерий
от
Копенхаген
“Наличие
на
функционираща пазарна икономика и способност
да се справи с конкурентния натиск и пазарните
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сили в Съюза”, и приоритетите на Глава 3 –
Секторна политика на Националната програма за
приемане достиженията на правото на ЕС в частта,
отнасяща се до малките и средните предприятия, а
именно създаването на национална мрежа за тяхното
подпомагане.
Целите съответстват и на Националната програма за
приемане достиженията на правото на ЕС и поспециално на стратегическите и цели, чието
постигане е условие за присъединяване; т.е. наличие
на функционираща пазарна икономика и способност
да се справи в условията на конкуренция и пазарните
сили в Съюза, по-добри информационни и
консултантски услуги, предоставяни на МСП и
тяхното развитие като един конкурентоспособен и
стабилен икономически сектор, чрез създаването на
подходяща
институционална,
нормативна,
административна и финансова среда в Република
България.
Проектът е насочен и към редица приоритети,
заложени в Партньорството за присъединяване и в
Националната програма за приемане достиженията
на правото на ЕС, а именно:
•
•

•

•

•

Насърчаване и подпомагане на българските
МСП;
Подготовка на българските региони за
изпълнение на структурните политики,
прилагани от страните-членки на ЕС, чрез
разработването на стратегии и програми за
устойчиво социално и икономическо
развитие;
Насърчаване въвеждането на европейските
и международни стандарти за качество, чрез
подкрепа
за
внедряването
и
сертифицирането на международни системи
за управление на качеството и чрез
осигуряване на обучения и консултантска
помощ за МСП.
Сравнителния анализ между различните
аспекти на политиката по отношение на
предприятията със страните членки на ЕС и
страните-кандидатки
ще
подпомогне
въвеждането на най-добрите практики;
Обучение и подготовка по предприемачески
умения и информационни технологии.

Електронната версия на Насоките за кандидатстване
и пълния набор от документи могат да бъдат
изтеглени от интернет страници:
www.iaphare.org и www.sme.government.bg
Краен срок:
Крайният срок за подаване на предложения е 6
август 2008 г., 16.00 часа, местно време.

СЪРЦЕТО НА СОФИЯ - ПРАЗНИК...
ПО ВОДА
Пороен дъжд в почивните дни съпътстваше 20годишния юбилей на столичния Район "Средец". Това
значи, че по вода ще му върви на сърцето на София,
пък и на жителите на района - коментираха софиянци
и гости на столицата, които се събраха въпреки
лошото време на двудневните празненства,
организирани от администрацията на столичния
район "Средец".
Празникът се състоя на 7 и 8 юни - събота и неделя.
Портал ЕВРОПА осъществи пряко предаване по
интернет на най-интересните моменти от празника.
Излъчването с картина и звук от мястото на
събитието бе осъществено под егидата на
Европейския информационен център от мрежата
Europe Direct - град София, в новата ни рубрика "Квартал Европа".
И в двата дни за гражданите на района имаше
открита приемна на кмета и неговия екип.
ДАННИ ЗА ФИНАНСОВОТО
ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРОГРАМИ ФАР,
ИСПА И САПАРД– ДОГОВОРИРАНИ
И ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА КЪМ 31
МАЙ 2008 г.
Данните за финансовото изпълнение по програми
ФАР, ИСПА и САПАРД– договорирани и изплатени
средства към 31 май 2008 г. са публикувани на сайта
на министерството на финансите.
Портал ЕВРОПА систематизира
SAPARD, ISPA и PHARE

справките

за

Министерството на финансите пояснява
Финансовите средства по ФАР се отпускат като
безвъзмездна помощ. Всяка година средствата се
договарят и одобряват във Финансово споразумение,
сключено между ЕС и България, регулиращо
институционалната и административната рамка, в
която се изпълняват проектите. Изпълнението на
проектите започва следа подписването на
Финансовото споразумение за съответната година.
До програмиране Phare 2004 (включително) се
подписват Финансови меморандуми, които във
връзка с предвиденото във Финансов Регламент №
1605 / 25.06.2002г. се преименуват на Финансови
споразумения (от Phare 2005 насам).
След приемането на България в ЕС на 1.01.2007 г.
страната е пълноправен член на ЕС и ще получава
финансова помощ по линия на Структурните фондове
и Кохезионния фонд. Програмирането по ФАР като
предприсъединителен инструмент се преустановява

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК

5

от 2007 година. Изпълнението и управлението на
неприключилите проекти (за 2005 и 2006 година)
продължава до тяхното завършване.
„Наследник” на програма ФАР в условия на членство
в ЕС за България е Преходният финансов
инструмент. Основната цел на Преходния финансов
инструмент е да продължи да предоставя финансова
подкрепя за изграждане и укрепване на
административния и съдебен капацитет в области, в
които не могат да се финансират дейности от
Структурните фондове и земеделските фондове.
ПОРТАЛ
ЕВРОПА
НА
ПОНЕДЕЛНИК СУТРИН

ЖИВО:

Гледайте
по
Europe.bg
първото
събитие у нас по повод старта на
Френското председателство на ЕС!
Приоритетите
на
Френското
председателство ще излъчим пряко по
интернет с картина и звук от
„Шератон” в рамките на инициативата
„Сега – взаимодействаме с Европейския
парламент!”
Събитието
По традиция Европейският институт организира
представяне на плановете на поредния ротационен
председател на Европейския съюз. Представянето на
Френското председателство се осъществява
съвместно с кабинета на Министъра по европейските
въпроси Гергана Грънчарова, която ще участва в
дискусията заедно с посланика на Чехия у нас
Мартин Клепетко, представител на Ирландското
посолство, съветника по информация и комуникация
в Представителството на ЕК в България Ингрид
Шикова и директора на Европейския институт
Юлиана Николова.
Проявата ще започне с публична лекция
„Приоритетите на Френското председателство на ЕС”
на френския посланик в България Етиен дьо Понсен.
Срещата е отворена за журналисти и граждани.
Очаква се сред ключовите теми в дискусията да
бъдат последиците за ЕС след отрицателния
референдум за Лисабонския договор в Ирландия,
както и плановете на Париж за действие в посока
излизане от настоящото положение.
Председателствата на ЕС - на фокус
Инициативата „Сега – взаимодействаме с
Европейския парламент!” се осъществява от
Европейския институт, Центъра за модернизиране на
политики и Портал ЕВРОПА. Един от акцентите в
инициативата е представяне и разпространение на
анализи и гледни точки за ротационните
председателства на ЕС с фокус върху ролята на ЕП в
бъдещото развитие на ЕС.

Франция, Европа и България – календар
В прессъобщение на Френското посолство се
посочва, че проявата в понеделник, на 23 юни, която
е по инициатива на министър Гергана Грънчарова и
на директора на Европейския институт Юлиана
Николова, е първото от цяла серия събития по повод
началото на Френското председателство на
Европейския съюз.
Два дни след него – в сряда, на 25 юли – ще бъде
проведен семинар за представяне на Френското
председателство на ЕС, предназначен за политици и
представители на администрацията. Той ще се
проведе в Резиденцията на Франция на ул.
„Оборище” 27. Тогава съвместна пресконференция
ще дадат френският посланик Етиен дьо Понсен и
външният министър Ивайло Калфин.
В петък – на 27 юни, от 9 сутринта, отново в
Резиденцията,
ще
се
състои
съвместна
пресконференция на посланик дьо Понсен и кмета на
София Бойко Борисов. Поводът са първите
регионални срещи за трансгранично сътрудничество,
устойчиво
развитие
и
децентрализирано
сътрудничество на Балканите.
На 30 юни, понеделник, от 18.30 часа в Софийската
опера е организирана Гала вечер с програма – Лакме:
опера от три части на френския композитор Лео
Делиб (1836-1891 г.)
На 1 юли, вторник, от 19 часа в Центъра за култура и
дебат „Червената къща” в София ще се състои
представяне на Френското председателство в
рамките на цикъла „Европа тук и сега”. След
конференцията, в която ще участва посланик дьо
Понсен, е организиран дебат с влиятелната
журналистка, отразяваща европейската тематика във
вестник „Дневник” – Деница Каменова.
На 3 и 4 юли в столичния хотел „Принцес” ще се
проведат
първите
регионални
срещи
за
трансгранично сътрудничество, устойчиво развитие и
децентрализирано сътрудничество на Балканите.
Повече от 170 участници от 15 страни от региона се
очаква да присъстват на конференцията. Това ще е
първата голяма проява в София в рамките на
Френското председателство на ЕС, уточняват от
посолството.
На 10 юли в Зала „Запад” на Народното събрание от
10 часа ще бъде направено поредното представяне
на Френското председателство, а аудиторията ще
бъде съставена от членове на парламентарните
комисии по европейска интеграция и по външна
политика.
ОНЛАЙН-ДИСКУСИЯ
ЕВРОДЕПУТАТА МЕТИН
ПОНЕДЕЛНИК
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Eвродепутатът Метин Казак (АЛДЕДПС) се отзова на поканата на "Говори
с
Европа"
за
онлайн-разговор
с
читателите на Портал ЕВРОПА.
Г-н Казак ще разговаря с нашите читатели на Портал
ЕВРОПА www.europe.bg в реално време в
понеделник, 30 юни, от 12.00 часа. Сред основните
теми на предстоящия разговор ще бъдат:
Лисабонският договор и разширяването на ЕС,
приоритетите
на
предстоящото
Френско
председателство на ЕС и тяхното значение за
България, както и други актуални теми.
Метин Казак е от Групата на Алианса на либералите
и демократите за Европа в ЕП - ALDE. Член е на
Комисията по външни работи, Делегацията в
Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция и

Делегацията
в
Eвро-средиземноморската
парламентарна асамблея. Метин Казак също така е
заместник-член на Комисията по граждански свободи,
правосъдие и вътрешни работи и на Делегацията в
комитетите за парламентарно сътрудничество ЕСКазахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан, и за
връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия.
Дискусията е част от „Говори с Европа” – инициатива,
която Портал ЕВРОПА и Центърът за модернизиране
на политики осъществяват в рамките на План Д на
Европейската комисия за демокрация, диалог и
дебат.
„Говори с Европа” – инициатива по План Д за
демокрация, диалог и дебат на Европейската
комисия. „Говори с Европа” се реализира от Центъра
за модернизиране на политики и Портал ЕВРОПА.
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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

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК

9

