БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ МАЙ
ТЕМА НА МЕСЕЦА
Европейски икономически и социален
комитет

Европейски икономически и
социален
комитет
–
50
години
в
служба
на
европейските граждани!
ЕИСК е консултативен орган, чиито членове
представляват
интересите
на
различните
икономически и социални категории на обществото.
Комитетът е създаден с Римските договори от 1957 г.
Още по време на учредителното заседание на
Комитета, проведено на 19 май 1958 г. в Брюксел,
Валтер Халщайн, първият председател на
Европейската комисия, подчертава „важността на
задачите, които стоят пред Икономическия и
социален комитет, голямата роля, която е призван да
играе в организацията на Общия европейски пазар и
за промяна на образа на бъдеща Европа.“
Днес, когато отбелязват 50-ия юбилей на Комитета,
членовете на ЕИСК могат да се гордеят,че са дали
своя принос за важните моменти в европейската
интеграция и са работили за придаването на почовешки облик на Европа.
Европейските институции си сътрудничат все почесто с Комитета, истинска лаборатория за идеи и
анализи, където противоречията между групи с
различни интереси се преодоляват в името на
намирането на общи решения по сложни проблеми.
Историята на ЕИСК е белязана от постепенно
признаване на неговата полезност и легитимност.
През 1972 г. по време на срещата на върха в Париж
той придобива правото да изготвя становища по своя
собствена инициатива. С измененията на
европейските договори областите, за които
Комитетът е задължително консултиран (земеделие,
свободно движение на хора и услуги, транспорт,
социална политика, технологично развитие, околна
среда и т.н.), постепенно се разширяват. Комитетът
печели повече самостоятелност с Договора от
Маастрихт от 1992 г. и признание за своята работа,

когато през 1997 г. Европейският парламент получи
накрая правото да се консултира с Комитета.
Жак Делор, председател на Европейската комисия в
периода от 1985 г. до 1995 г., многократно търсеше
подкрепата на ЕИСК. Той разполагаше с активното
съдействие на Комитета при установяването на
социалния диалог на европейско равнище, както и
разчиташе на неговия опит и усет към постигане на
компромис за придаване на легитимност на
европейската социална харта.
Въпреки че в тесния смисъл на думата ЕИСК не е
институция на Общността, неговата мисия, неговата
представителност и опит, му отреждат все позначима роля в рамките на механизма на вземане на
решения в Европейския съюз.Комитетът бе избран за
изпълнението на стратегически мисии като контрол
при въвеждането на единния пазар след 1994 г.,
установяването и задълбочаването на отношенията
между организираното гражданско общество на трети
страни и Европа след 1990 г., разработването на нов
начин на общуване на тема Европа след 2005 г.
На ЕИСК е заслугата и за създаването и
популяризирането на понятието за организирано
гражданско общество. ЕИСК приема призванието си
на форум, отворен за всички европейски граждани,
както се потвърждава от решението да нарече своето
седалище Жак Делор, от организирането на
новаторски конференции и създаването на постоянна
група за връзка с европейските организации и мрежи
на гражданското общество.
Чрез приноса и работата на своите 334 членове,
истински посланици в държавите-членки, ЕИСК
поставя реалните проблеми на гражданите в центъра
на разработването на политиките на Европейския
съюз. ЕИСК успя да извоюва признаването на
правото на организациите на гражданското общество
да участват в европейския законодателен процес и по
този начин работи за по-ангажирана и прозрачна
европейска демокрация. Неговата мисия - да бъде
мост между Европа и организираното гражданско
общество – е повече от всякога актуална и предлага
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Членовете на ЕИСК стават 344, когато на 1 януари
2007 България и Румъния се присъединяват към ЕС.
Според Договора за присъединяване на България се
полагат 12 места, а на Румъния - 15. Мандатът на
членовете на ЕИСК ще приключи на 20 септември
2010 г. На 20 декември 2006 г. Съветът на
министрите на ЕС одобри кандидатурите на новите
членове на ЕИСК, предложени от българското
правителство.
Българите в ЕИСК са:
•
•
•

•

Божидар Данев – председател на
Българската стопанска камара
Милена Ангелова – Изпълнителен директор
, Асоциация на индустриалния капитал в
България
проф. Нансен Бехар – Председател на
Консултативния съвет на Съюза за
стопанска инициатива (ССИ)– член на
Икономическия и социален съвет на
Република България (ИСС)– професор по
икономика в Софийския университет
Пламен Димитров – Заместник-председател
на Конфедерацията на независимите
синдикати в България – председател на
комисията по труд, доходи, жизнено
равнище и индустриални отношения –
председател на управителния съвет на
Колежа за работническо обучение

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Любомир Хаджийски – Заместникпредседател на икономическата комисия на
Български съюз на частните предприемачи
(БСЧП) "Bъзраждане"
Желязко Христов – Председател на
Конфедерацията на независимите
синдикати в България (КНСБ)
Димитър Манолов – Вицепрезидент,
"ПОДКРЕПА"
Веселин Митов – Международен секретар,
"ПОДКРЕПА"
Донка Соколова – Генерален директор на
"ДМ ТРАВЕЛ" ООД; Председател на
Управителния съвет на Българската
асоциация на туристическите агенции
(БАТА)
Людмила Тодорова – Председател на
Съветa на българските аграрни организации
Пламен Захариев – Председател на
Националния център за социална
рехабилитация
Румен Атанасов – ОРГАЛИМ, Европейската
Асоциация на Инженерните Индустрии
Стилиян Баласопулов - председател на
Националния съюз на Трудовопроизводителните кооперации

На 17-18 януари 2007 в Брюксел Европейския
икономически и социален комитет (ЕИСК) приветства
своите нови членове от България и Румъния.

НОВИНИ
ФОТОКОНКУРС „БЪЛГАРИЯ –
ЕВРОПЕЙСКА СТРАНА”
Спечели посещение
парламент на есен!

в

Европейския

Фотоконкурсът се провежда със съдействието на
Френския Културен институт, Портал Европа,
Центъра за модернизиране на политики, БНР,
Photosynthesis - Място за фотография, хора и идеи,
Ърбънстайл, фото Трейман, Фото-култ и др.)

Добре дошли на тематичния фото-конкурс „България
- европейска страна", организиран от Портал
ЕВРОПА, Центъра за модернизиране на политики,
Френския институт в София и българския
евродепутат Николай Младенов с медийното
партньорство на БНР!

След конкурса ни за есе „Европа е равно на...", след
радио-викторината „Познаваш ли ЕС?" - ето и нашето
визуално предизвикателство към всички вас любители и професионалисти във фотографското
изкуство.

Нашият конкурс е част от „Говори с Европа" информационно-комуникационна
инициатива,
провеждана в рамките на проект по План Д за
демокрация, диалог и дебат на Европейската
комисия.

Бихме искали да видим през обектива на вашия
фотоапарат европейска България такава, каквато е
днес - и положителното, и облагороденото, и
непромененото, и нетърпимото. Организаторите на
фотоконкурса „България - европейска страна" са

Идеята
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убедени, че фотообективът ви нито ще „розов", нито
„черен" - а ще улови най-правдивите мигове,
съпътстващи европейското битие на страната ни...
Кой може да участва?
Фото-конкурсът „България - европейска страна" е за
всички европейски граждани, живеещи в България,
които са на възраст над 18 години.
Наградите
Авторите на трите най-добри фотографии ще бъдат
наградени с посещение на Европейския парламент
със съдействието на българския евро-депутат
Николай Младенов. Пътуването ще се осъществи
през есента на 2008 година.
Най-оригиналните снимки ще бъдат изложени във
фоайето на Френския институт в София през юли когато Франция чества своя национален празник, а
тази година поема и ротационното председателство
на Европейския съюз. След това, през есента, ще
могат да бъдат видени и от членовете на
Европейския парламент.
Наред с това най-добрите снимки ще бъдат включени
в информационните материали на хартиен носител,
които предстои да бъдат изработени до края на
годината в рамките на инициативата „Говори с
Европа".
Награждаването
Фото-конкурсът „България - европейска страна" ще
включва оценяване на получените снимки както от
професионално жури, така и онлайн-гласуване по
Интернет.
Журито, съставено от представители на ЕП и на
Посолството на Република Франция, както и от
професионалисти в сферата на фотографията, ще
присъди наградите.
Наред с това всички регистрирани потребители
на photo.europe.bg имат възможност да гласуват
онлайн за снимката, която най-много им харесва. За
включена в конкурса снимка може да се гласува
еднократно. На церемонията по награждаването,
която ще се проведе през лятото, ще бъде връчен
приз и на читателската аудитория.

не съдържа политически, расистки или порнографски
мотиви).
Регистрираните потребители имат право да участват
в организирания конкурс като публикуват снимки и
гласуват за останалите.
Публикуване на снимка
Всеки регистриран потребител има право да
публикува неограничен брой фотографии, без да ги
променя, изтрива и изменя след предоставянето им
за публикуване. Не се разрешава да се регистрирате
повече от 1 път и да публикувате снимки, които не са
направени от вас.
Снимките се публикуват във формат JPEG, не поголям от 300 KB, като е препоръчително ширината да
не надхвърля 640 пиксела. Всички класирани снимки
се предоставят от техните автори във файл с
размери 20x30 см и 250/300 dpi.
Допълнителни условия
Забранено е публикуването на снимки и материали,
противоречащи на българското законодателство, като
порнография, насилие, расова дискриминация,
подбуждащи към религиозна или етническа вражда и
др. Администраторите на сайта имат право да не
публикуват снимки, които нарушават горните условия
и противоречат на елементарни естетически
изисквания.
Организаторите на конкурса не отговарят за
авторството на предоставения снимков материал.
Всяко лице с акта на предоставянето на снимка за
участие в конкурса декларира, че е автор на
произведението и носи отговорност по смисъла на
ЗАПСП в случай, че използва и предоставя чуждо
произведение.
Фотографиите, предоставени за участие в конкурсите,
не могат да се изтриват от своите автори и се
съхраняват на сайта без ограничение във времето.
Крайният срок за участие е 6 юли 2008 г.
ДЕНЯТ НА ЕВРОПА – 9 МАЙ 2008

КАК ДА УЧАСТВАТЕ В КОНКУРСА?

Представяме
ви
програмата
на
Информационните центрове „Европа
Директно” България - Събития по
повод Деня на Европа – 9 май 2008.

Регистрация

EUROPE DIRECT в Благоевград

Снимките се подават за участие по електронен път.
За да участвате в конкурса, е задължително да се
регистрирате и попълните правилно полетата от
регистрационната форма на photo.europe.bg.

От 25 април до 6 юни - информационни дни на
центъра "Европа Директно" в 14 общини. Всяко
информационно събитие ще бъде придружено от
културно събитие, посветено на годината на
междукултурния диалог, и видео клип ще бъде
направен по време на всяко от събитията.

С регистрацията си вие декларирате, че приемате
правилата на конкурса и може да си изберете
потребителско име (което следва да не е обидно и да

По повод Деня на Европа, в Благоевград, на 12 май съвместна
кръгла
маса
с
Европейския
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документационен център на тема "Разширяването на
ЕС - европейската перспектива пред Западните
Балкани". Участници: университетски преподаватели,
студенти, представители на НПО, местната власт.
EUROPE DIRECT в Смолян
Kонкурс за рисунка на тема "Слънцето грее еднакво
за всички" в две училища (едното в Смолян, а другото
в Търън). На 9 май ще бъдат наградени по 9 ученика
от всяко училище. Спечелилите рисунки ще бъдат
трансформирани в пътуваща изложба и ще бъдат
показани във всички центрове "Европа Директно" в
България.
Беседи с учениците в двете училища на същата тема.
След беседата в смолянското училище, Europe Direct
заедно с учениците, ще засадят дръвчета, а с
учениците от търънското училище ще бъде направен
поход в планината, на финала на който ще се яде
курбан. Две медии засега са потвърдили, че ще
направят репортажи за събитията.
На 9 май - старт на първите ТВ и радио предавания
по проекта на "Европа Директно"-Смолян, които са
посветени на междукултурния диалог
EUROPE DIRECT в Русе
На 9 май - Happening. Европейски информационен
център „Европа Директно" е партньор на клуб
„Европеист” към специалност „Европеистика” на
Русенски Университет. Празникът е посветен на Деня
на Европа и на 15 годишнината от създаването на
катедра "Европеистика" в Русенски Университет.
Събитието е предвидено за 9 май в двора на
Русенски университет „Ангел Кънчев” и е насочено
към студенти и преподаватели.
Фотоизложба на тема „Под пъстрата дъга на Европа”
с работи на членове на фотоклуба към Общински
младежки дом. Изложбата ще се открие на 9 май в
Европейския информационен център „Европа
Директно”.Събитието е насочено към младежи и
любители на фотографията. Партньор: Общински
младежки дом Русе.
На 9 май - награждаване на авторите на най-добрите
есета от конкурса „Под пъстрата дъга на Европа”.
Всеки от тях ще получи грамота и книги на
европейска тематика. Всички есета ще бъдат
публикувани
на
сайта
на
Европейския
информационен център „Европа Директно” Русе
www.europedirect-ruse.eu. Най-добрите есета ще
бъдат отпечатани, до края на май, в специално
издание с тираж 500 броя, което ще бъде
разпространено в мрежата „Европа Директно” в
България и средните училища в област Русе, Разград
и Силистра.
На 12 май, във връзка с 125 години от основаването
на Deutsche Schule „Фридрих Шилер” в Русе и по
повод Деня на Европа ще бъде открита изложба с

архивни и информационни материали на училището.
На откриването ще присъстват министъра на
външните работи на България г-н Ивайло Калфин,
официални гости от Посолството на Република
Германия в България, кмета на община Русе,
областния управител на област Русе.
EUROPE DIRECT в Габрово
В рамките на програмата за 9 май събитието,
посветено на интеркултурния диалог е рок дискотека
заедно с побратимения град Легионово от Полша.
Засаждането на дървото на Европа ще постави
началото на Алея на Европа, където ще има дръвче
на всички побратимени градове. Всеки един град ще
има отделен растителен вид дърво. Алеята ще бъде
символ на единството в разнообразието. Срещата на
Биляна Раева с младите хора е другото мероприятие,
посветено на интеркултурния диалог, под надслов
"Младежта - бъдещето на Европа".
Обявяване на резултати от международния конкурс
за есе „Младите хора в Европа” и награждаване –
община Севлиево.
Домът на хумора и сатирата призовава: „Усмихни се
на съседа!” Под това мото ще преминат II-те
Европейски срещи на хумористичното изкуство „Изток
– Запад” – Габрово 2008, чийто организатор е Домът
на хумора и сатирата. Международната изява е
посветена
на
Европейската
година
на
междукултурния диалог и ще срещне представители
на различни нации и култури в българската столица
на хумора. В рамките на традиционния
Международен фестивал на хумора в Габрово гости
на Веселата къща ще бъдат 8 творци-художници от 7
европейски страни: Лудо Годерис /Белгия/, Марие
Плотена /Чехия/, Жан-Морис Боск /Франция/,
представен от Ален Даман, Владимирас Березньовас
/Литва/, Вангелис Павлидис /Гърция/, Никола
Ангелкоски и Йордан Поп-Илиев /Македония/, Ивайло
Цветков /България/.
След обявяването на 2008 г. за Европейска година на
междукултурния диалог, всяка една от 27-те страничленки на ЕС подготви свой оригинален проект за
нейното отбелязване. Националният проект на
България е наречен „Къща” – като символ на
обединение, традиции и национални ценности, на
толерантност и стремеж към диалог, на
присъединяването и приноса на България към
европейската традиция. Той се координира от
Министерството на културата, финансиран е от
Европейската комисия и предвижда провеждането на
редица международни прояви, обединяващи
участници от различни страни. Дейностите са
разделени тематично според помещенията в
традиционната българска къща. В „кухнята” ще се
демонстрират и дегустират типични ястия от
националните кухни; в „работния кабинет” ще се
провеждат творчески ателиета, срещи и анкети; в
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„музикалната стая” ще се изнасят концерти; в
„библиотеката” на почит ще са изданията и медиите;
в „дневната стая” около кръглата маса ще се правят
срещи и дебати; в „гостната” ще бъдат подредени
изложби на художници и фотографи; в „двора” на
къщата ще се изнасят представления и артистични
програми.
Европейските срещи на хумористичното изкуство ще
бъдат открити на 16 май с кръгла маса на тема:
„Междукултурният
диалог като фактор за
подобряване на съжителството и взаимното
разбирателство между народите и ролята на хумора
за по-лесно възприемане на различията”. След
дискусията се предвижда пресконференция за
медиите с творците-участници.
На 17 май от 10.30 ч. в Парка на смеха ще се проведе
атрактивна арт-акция на открито, където художниците
ще рисуват на живо, музиканти ще изпълняват
характерни мелодии за всяка представена
европейска страна, а млади кулинари ще почерпят с
приготвени от тях типични национални ястия. После
празникът ще се пренесе в „гостната” на Дома на
хумора, където в 11.30 ч. ще бъде открита сборната
изложба на 8-те гостуващи художници-карикатуристи
„Културното разнообразие – европейско богатство”.
Участниците във II-те Европейски срещи на
хумористичното изкуство „Изток – Запад” ще бъдат
гости на празничните прояви в Деня на Габрово и на
веселия габровски карнавал, който тази година ще
премине под мотото „Лев година храни”.
EUROPE DIRECT във Велико Търново
Парад на знамената - Парад от ул. „ В. Левски” до
Община В. Търново – духова музика, знаменосци със
знамена на страните членки на ЕС, аниматор с
европейската звезда, деца от детските градини на
Велико Търново
Издигане на знамената на Р България, Европейския
съюз и Велико Търново-приветствие на д-р Румен
Рашев-кмет на Община Велико Търново-поздрав от
мажоретен състав на Детска градина „Соня” гр.
Велико Търново
„Принцесата и свинарят” - Театрална постановка за
децата от детските градини в гр. Велико Търново
Пърформанс „Една година в ЕС” - На табло пред
Общината всеки преминаващ гражданин се приканва
да напише и залепи своето мнение по поставената
тема. Младежи раздават рекламни материали за
Europe Direct. По време на Пърформанса ще се
раздават парчета от специално изработената торта
със знамето на ЕС.
Откриване на изложба на Сашо Филев в Регионална
библиотека „П. Р. Славейков” - „Едно пътуване в
Европа” и изложба на плакати и документи –

„Европейски парламент” /музикален поздрав от
ученици на СОУ „Е. Станев”, откриване на
изложбите, празнична наздравица, раздаване на
книги и рекламни материали/
EUROPE DIRECT в Сливен
на 5 май, 10:00, с. Бяла - спортен празник „Дни на
Европа в Сливенския край 2008”;
На 8 май, 16:00, читалище "Христо Ботев" гр. Бяла информационна среща и дискусия „Младите хора на
Европа – права и задължения”;
На 9 май, 12:00, в центъра "Европа Директно" кулинарна изложба „Да опознаем другите чрез
тяхната кухня” - ще бъдат показани традиционни
ястия на различни етнически групи от град Сливен и
общината.
На 9 май, 17:00ч., спортна зала "Васил Левски" Сливен - Детски спортен празник “Малките звездички
на Европа”;
На 12 май, 12:00ч., Зала "Май"-Сливен - Театрално
шоу на ученици “Пътуване из Европа”;
На 23 май, в 18:00, читалище "Искра" в с. Крушаре Информационна среща за популяризиране на
службата Europe Direct - Сливен;
На 23 май, от 10:00 - 17:00ч., в с.Крушаре Фолклорен празник “Дни на Европа в Сливенския
край 2008”;
От 25 април до 12 май - Конкурс за рисунка на тема:
“Човешката дейност и климатичните промени”,
награждаването ще се проведе на 12 май в Зала
"Май" - Сливен.
От 25 април до 12 май - Конкурс за есе на тема:
“Климатичните промени – осъзната заплаха или мит
от новините”, награждаването ще се проведе на 12
май в центъра "Европа Директно" - Сливен.
EUROPE DIRECT в Добрич
Ще бъдат организирани две събития по повод 9 май:
Първото събитие се организира заедно с основно
училище от Добрич. Учениците са подготвили
собственоръчно знаменца на държавите от ЕС, есе и
стихотворение на европейска тема и ще пускат сини
балони с хелий. След това, центърът "Европа
Директно" ще направи забавен урок по география (за
страните от ЕС) и столиците, с играта "Пътуване в
Европа".
На 9 май, съвместно с регионалната библиотека ще
се проведат 2 презентации в залата на библиотеката
пред ученици от горен курс и граждани. Едната
презентация ще бъде изготвена от библиотеката
(тема: за Европа), а другата ще бъде представена от
центъра за проекта „Европа Директно”.
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EUROPE DIRECT в София
На 9 май, от 11 часа, Европейският информационен
офис "Европа Директно" – София организира
съвместно със Синдиката на българските учители
официално честване на Деня на Европа. Гости на
събитието, което ще бъде предавано и онлайн, ще
бъдат ученици от 10 клас от столично училище.
Екипът на "Европа Директно" - София ще изнесе
лекция и ще запознае учениците с биографията и
дейността на Робърт Шуман. Събитието ще се
проведе в центъра "Европа Директно" в София.
EUROPE DIRECT в Пловдив
На 9 май - голям концерт в рамките на 3-4 часа на
открита сцена на площада пред Община Пловдив. Ще
участват вокални групи, танцови и музикални
състави , театрални трупи от училищата в
гр.Пловдив.
На 9 май - открит урок по рисуване на Деня на
Европа, които ще се проведе паралелно с
тържествения концерт на площада.
Ще бъдат раздадени 500 картички, на които децата
могат да отправят своите пожелания за Деня на
Европа.
EUROPE DIRECT в Бургас
На 9 май, от 11.00ч. на площад ‘Тройката’ в Бургас градско състезание за рисунка на асфалт – участници
са ученици между 7 – 16 години от 5 училища, с
интензивно изучаване на изобразително изкуство.
Партньор е община Бургас.
На 9 май, от 14.30ч., в залата на Демократичния съюз
на жените, центърът "Европа Директно"-Бургас
организира съвместно с Демократичния съюз на
жените кръгла маса на тема: ‘Символите на Европа –
историческо значение и бъдещото им звучене’.
EUROPE DIRECT в Шумен
На 7 май, 18:00ч., Обединено училище за
художествени изкуства в гр. Шумен - Концерт
„Музикално пътешествие из Европа” - Деца от класа
по електронни инструменти ще представят музикални
произведения от различни държави – членки на ЕС,
консултанти от Европейския информационен център
ще представят мултимедийна презентация на тези
страни
На 9 май, 11:00ч., информационен център "Европа
Директно" - Шумен - Конкурс за детска рисунка
„Европа в детските очи”
На 9 май, от 11:00ч., читалище Пробуда в Каспичан Детски спортен празник
на 9 май, 18:30ч., Арт Галерия "Елена
Карамихайлова", Шумен - Симфоничен концерт
„Музикален албум на Обединена Европа”

На 10 май, от 16:00ч., с. Хитрино, Ентофестивал
„Различни сме, но сме заедно”
EUROPE DIRECT в Долна Митрополия
На 9 май от 12:30ч. до 13:30ч., в Държавна
финансово-стопанска гимназия "Интелект" гр.
Плевен, ще бъде направена презентация на центъра
"Европа Директно"-Долна Митрополия пред ученици
от 11 клас, които участват в клуб "Европа" в своето
училище. Темата на събитието е представяне на
Деня на Европа, както и на работата и услугите, които
предлагат Europe Direct центровете. Предвидено е
създаването на кът на Европа в библиотеката на
училището.
ПОРТАЛ ЕВРОПА ОБЯВИ
ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА ЗА
ЕСЕ „ ЕВРОПА=“
На 9 май авторитетното жури на
конкурса за младежко есе „Европа="
обяви победителите, избрани сред
тежка селекция от над 30 участници.
Конкурсът за младежко есе на тема
„Европа е равно на..." започна на 24
март и за близо месец привлече
вниманието на много ученици и
студенти на възраст от 13 до 24
години.
Победител в конкурса стана 22-годишният студент от
СУ Александър Шпатов от София. На второ място
журито класира ученикът от Ямбол Мариян Васев
/18/. Третото място си поделиха Мария Рангелова и
Мила Божкова, съответно от Пловдив и Варна.
Почетното четвърто място е за 13-годишната
Мариела Богданова ог Гоце Делчев.
Журито дава поощрения на петима участници. Това
са Николина Кирилова, Валентин Хаджинаков,
Добрин Станев, Радослав Пашов и Ния Георгиева.
Победителят Александър Шпатов ще посети ЕП в
Брюксел по покана на евродепутата Вигенин. Той и
неговите подгласници ще участват и в Европейската
лятна академия във Варна, която Портал Европа
прави в рамките на „Говори с Европа". Събитието се
организира със съдействието на евродепутата
Душана Здравкова /ЕНП-ЕД-ГЕРБ/.
ОТКРИВА СЕ ПРОГРАМАТА ЗА
ТРАНСГРАНИЧНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТУРЦИЯ
На 14.05.2008 г. в MРРБ ще се проведе първото
заседание на Съвместния комитет за наблюдение по
програмата за трансгранично сътрудничество между
Република България и Република Турция за периода
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2007 – 2013 година, съобщават от Управляващия
орган на Оперативна програма “Регионално
развитие”. С това ще се даде старт на програмата.
От българска страна официално приветствие ще
отправи г-жа Искра Михайлова - заместник-министър
на регионалното развитие и благоустройството.
В заседанието ще участват и представители на
Главна дирекция ”Регионална политика” на
Европейската комисия и на делегацията на
Европейската комисия в Република Турция.
Програмата е логично продължение на установилите
се вече като традиция добросъседски отношения от
предходните трансгранични инициативи и е насочена
към конкретните нужди, особености и специфичните
предизвикателства на региона. Акцентира се върху
опазването на околната среда, реализирането на
програмата цели насърчаване на инициативи, които
да
повишат
привлекателността
и
конкурентоспособността на региона, подобряване
качеството на живот, на социалната и
икономическата среда.
Стратегията и приоритетните оси на програмата са
формулирани в съответствие с националните и
европейските приоритети, а именно постигане на
балансирано и устойчиво развитие, базирано на
силните страни на региона.
Новата програма ще осигури възможности за
укрепване и развитие на вече установените
партньорства, създаване на нови такива и
насърчаване на съвместни инициативи и практики.
Бюджетът на програмата до 2009 г. е 11 814 525 евро,
от които по 5 021 173 евро са от Европейския фонд за
регионално
развитие
и
Инструмента
за
предприсъединителна помощ, а 1 771 179 евро са
национално съфинансиране.
Приоритетните и оси са устойчиво социалноикономическо развитие, подобряване качеството на
живот и техническа помощ.
По програмата за трансгранично сътрудничество
могат да кандидатстват провинциите Киркларели и
Одрин от Турция, а от България избираеми са
областите Ямбол, Хасково и Бургас.
Допустими кандидати за участие в проектите са:
общини, неправителствени организации, асоциации
на
общини,
изследователски
институции,
междуобщински организации за сътрудничество,
камари и други от граничните райони.
МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ ОТКРИ
„ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА
МОН ЗА ПРОГРАМИ ПО
СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ”

Днес министърът на образованието и науката Даниел
Вълчев даде старт на информационната кампания
относно
програмите
за
предоставяне
на
безвъзмездна финансова помощ за 2008 година в
рамките на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”.
През тази година МОН ще стартира 3 схеми за
безвъзмездна финансова помощ по процедура за
подбор на проекти, а именно:
•
•
•

Програма „Да направим училището
привлекателно за младите хора”
Програма „Подкрепа за развитието на
докторанти, постдокторанти, специализанти
и млади учени”
Програма „Разработване на ученически и
студентски практики”

По
програма
„Да
направим
училището
привлекателно за младите хора” ще се финансират
извънкласни дейности.
По програма „Подкрепа за развитието на
докторанти, постдокторанти, специализанти и
млади учени” ще се финансират нови и започнали
докторски програми, както и обучение и повишаване
на квалификацията на младите хора, работещи в
сферата на науката.
По програма „Разработване на ученически и
студентски практики” ще се финансират дейности
за допълнително практическо обучение на ученици и
студенти в реална работна среда.
Екипи на дирекция „Структурни фондове и
международни
образователни
програми” ще
организират семинари за разясняване на новите
програми в следните градове: Бургас (13.05), Стара
Загора (14.05), София (15.05, 28.05), Варна (20.05),
Шумен (22.05), Велико Търново (23.05), Благоевград
(26.05), Пловдив (27.05), Русе (04.06), Плевен (05.06)
и Видин (06.06).
НАГРАЖДАВАМЕ АВТОРИТЕ НА
НАЙ-ДОБРИТЕ ЕСЕТА „ЕВРОПА Е
РАВНО НА…”
В понеделник ще се състои награждаването на
авторите на най-добрите есета от тематичния
младежки конкурс „Европа е равно на…”, организиран
от Портал ЕВРОПА и Центърът за модернизиране на
политики.
Освен петимата автори на най-добрите есета, на
церемонията ще присъстват членовете на журито
Кристиан Вигенин – евродепутат, проф. Любен
Корнезов – зам.-председател на НС, Юлиана
Николова – директор на Европейския институт, доц.
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д-р Нели Огнянова, преподавател в Катедра
„Европеистика” на СУ и Никола Миладинов –
журналист в Програма „Хоризонт” на БНР.
Посещение на Европейския парламент е голямата
награда за класиралия се на първо място 22-годишен
студент от София Александър Шпатов. Наградата на
Александър ще бъде връчена от българския
евродепутат Кристиан Вигенин, с чието съдействие
ще се реализира посещението.
Най-добрите есета в конкурса „Европа е равно на…”
бяха обявени на 9 май по повод Деня на Европа.
РАДИОИГРА "ПОЗНАВАШ ЛИ ЕС?"
ПРАВЯТ РАДИО "ФРЕШ!" И ПОРТАЛ
ЕВРОПА
Спечели пътуване до Брюксел, бъди
стажант в екипа на евродепутатите
за един ден…
Новият медиен партньор на Портал ЕВРОПА – Радио
„Фреш!” ще проведе уникална по рода си европейска
радиоигра, озаглавена „Познаваш ли ЕС?”
В пет поредни дни младите Фреш-слушатели от цяла
България ще могат да се обаждат по телефона и да
отговарят на въпросите на водещите, за да участват
в Големия Евро-жребий. Трима от всички, които
дадат верни отговори, ще получат награда от члена
на Европейския парламент г-жа Душана Здравкова.
По нейна покана тримата щастливци ще могат да
посетят лично Европейския парламент, да се
запознаят с неговата работа, и най-важното: младите
хора ще могат да бъдат стажанти за един ден в екипа
на г-жа Здравкова.
Играта ще върви в ефира на „Фреш!” от понеделник,
19 май, до петък, 23 май 2008 г. включително.
Жребият ще бъде изтеглен на 23 май, понеделник.
Радиоиграта е част от „Говори с Европа” –
информационно-комуникационната инициатива на
Портал ЕВРОПА и Центъра за модернизиране на
политики, която се осъществява по План Д за
демокрация, диалог и дебат на Европейската
комисия.
В „Говори с Европа”, освен радиоигра, имаше конкурс
за тематично есе „Европа е равно на…”, а в момента
е в ход и фотоконкурс „България – европейска
страна”.
EURES - ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В
СИЛИСТРА
Информационен ден за работодатели и търсещи
работа лица с участието на ЕURES съветници от
Румъния и България ще се проведе на 22 май 2008 г.
(четвъртък) в гр. Силистра.

Информационният ден ще се проведе от 10,00 часа в
хотел “Дръстър” и е организиран от Агенцията по
заетостта, Регионалната служба по заетостта в Русе
и бюрото по труда в Силистра.
Екип от EURES съветници и асистенти от двете
страни ще запознаят поканените работодатели и
търсещи работа лица от Силистра с различни аспекти
на европейското сътрудничество в областта на
заетостта. Румънските съветници ще презентират
пазара на труда и условията на живот и работа в
тяхната страна. От българска страна присъстващите
ще получат допълнителна информация за същността
и дейността на EURES.
ЕURES – Европейски служби по заетостта представлява мрежа за сътрудничество създадена за
да се улесни свободното движение на работна ръка в
рамките
на
Европейското
Икономическо
Пространство; Швейцария също е включена.
Партньори в мрежата са обществените ведомства по
труда, синдикати и организации на работодателите.
Мрежата се координира от Европейската Комисия.
Главните цели на EURES са:
•

•
•

да информира, напътства и съветва
работници потенциално готови да се
преместят, относно възможностите за
работа, както и относно условията на
живот и работа в Европейското
Икономическо Пространство;
да подпомага работодателите, които
желаят да наемат работници от други
страни; и
да насочва и съветва работниците и
работодателите в транс-граничните
региони.

РЪКОВОДСТВО ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ
ПО ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ"
Във връзка със стартиране изпълнението на
договорите по Схема BG 051PO01/07/5.2-01, в
периода 26.05.2008 г. – 06.06.2008 г., Агенцията за
социално подпомагане организира обучение за
бенефициентите на тема „Изпълнение на договори по
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG
051PO01/07/5.2-01 по ОП „РЧР” – дейности „Социален
асистент” и „Домашен помощник”, се казва в
съобщение на сайта на Агенцията за социално
подпомагане.
Обучението ще даде на бенефициентите отговор на
следните въпроси:
•

какви са процедурите, които трябва да се
спазват при изпълнение на договорите;
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•
•
•

отчитане на постигнатите резултати;
изискванията, на които трябва да отговаря
финансовото изпълнение на договора;
организация на дейностите и предоставяне
на качествени социални услуги в домашна
среда.

Обучението ще се проведе от експерти от дирекция
„Международно сътрудничество, програми
и
европейска интеграция” и сектор „Финансов контрол
на Европейски те фондове” – АСП, съвместно със
Звеното за управление на проект ”Социални услуги в
замяна на нови работни места” /СЕЙН/.
ПЕТ НОВИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОПАК
На 28 май 2008 г. Управляващият орган на
Оперативната
програма
“Административен
капацитет” стартира 5 нови процедури на обща
стойност 45 млн. лв. Те са насочени към държавната
администрация и органите на съдебната власт.
Срокът за подаване на проектните предложения е 30
юли 2008 г., 17:30 ч.
Срокът за задаване на въпроси по процедурите е 14
юли 2008 г., а срокът за отговор – 21 юли 2008 г.
Въпроси могат да се задават във форума на
обновения сайт на ОПАК: www.opac.government.bg.
Централната,
областните
и
общинските
администрации могат да се състезават с проекти по
две процедури на обща стойност 20 млн. лв.:
1. “Прозрачна и почтена държавна администрация”
(Приоритетна ос I: “Добро управление”, подприоритет
1.2)
Общ бюджет: 10 млн. лв.

1.4)
Общ бюджет: 10 млн. лв.
Съдилищата ще могат да кандидатстват с проекти по
следната процедура:
1. “Прозрачна и ефективна съдебна система”
(Приоритетна ос I: “Добро управление”, подприоритет
1.5)
Общ бюджет: 5 млн. лв.
Конкретните бенефициенти в съдебната система
(Министерството на правосъдието, Агенцията по
вписванията,
Националният
институт
на
правосъдието,
Висшият
съдебен
съвет,
Инспекторатът към Висшия съдебен съвет,
Върховният
касационен
съд,
Върховният
административен съд, Прокуратурата на Република
България и Националната следствена служба) ще
могат да кандидатстват по две процедури:
1. “Компетентна съдебна система и ефективно
управление на човешките ресурси” (Приоритетна ос
II: “Управление на човешките ресурси”, подприоритет
2.4)
Общ бюджет: 10 млн. лв.
2. “Подобряване на обслужването от страна на
органите на съдебната власт чрез развитие на
информационните технологии” (Приоритетна ос III
“Качествено административно обслужване и развитие
на електронното управление”, подприоритет 3.3)
Общ бюджет: 10 млн. лв.
Минималната стойност на подаваните проектни
предложения е 500 000 лв., максимален праг – няма.
Срокът за изпълнение на проектите е 12 месеца.

2. “Администрацията – партньор на бизнеса”
(Приоритетна ос I: “Добро управление”, подприоритет
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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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