БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ
ТЕМА НА МЕСЕЦА
Съд на ЕС

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ОБЩНОСТИ
Съдът на Европейските общности е съставен от 27
съдии и 8 генерални адвокати. Съдиите и
генералните адвокати се назначават по общо
съгласие от правителствата на държавите-членки за
срок от шест години с възможност да бъдат
преназначавани. Те трябва да са юристи, тяхната
независимост да е извън всякакво съмнение и
отговарят на условията за назначаване на най-високи
съдебни постове в собствените си държави.
Председателят на Съда се избира от всички съдии с
мандат от три години, като има опция за
преизбиране. Той ръководи работата и службите на
Съда и председателства съдебните заседания и
съвещания на най-големите съдебни състави.
Генералните адвокати подпомагат Съда. Те
представят,
при
пълна
независимост
и
безпристрастност, правно становище, наречено
„заключение", по делата, които са им поверени.
Секретарят е генерален секретар на институцията и
ръководи нейните служби под ръководството на
председателя на Съда.
Съдът може да заседава в пълен, разширен състав
(тринадесет съдии), пет или три членен състав.
За особени случаи, като производството по
освобождаване от длъжност на Европейския
омбудсман или на член на Европейската комисия,
който не е изпълнил задълженията си, Съдът

заседава в пълен състав, както и ако за дадено дело
се прецени, че е от изключителна важност
Разширеният състав заседава по молба на държавачленка или институция, която е страна по спора, както
и по особено важни или сложни дела
Другите дела се разглеждат от състави от петима или
трима съдии.
Председателите на петчленните състави се избират
за срок от три години, а председателите на
тричленните съдебни състави -за срок от една
година.
Част от основните задължения на Съда са:
•
•

•
•
•

Предварително решение със задължително
тълкуване на правото на ЕС за
националните съдилища;
Обяснение на правата и задълженията на
органите на ЕС в техните взаимовръзки,
както и при правните отношения между
страните-членки на ЕС;
Проучване
на
съвместимостта
на
вторичното право с първичното право и
всеобщите договорни принципи;
Проверяване на валидността на определени
решения на Съда, ЕП или ЕК;
Процедури с цел да проверят спазването на
задълженията, произтичащи от правото на
ЕС от страните-членки

Седалището на Съда е в Люксембург

НОВИНИ
КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЯ "ЕВРОПА"
НА
ЕВРОДЕПУТАТА
КРИСТИАН
ВИГЕНИН

За втора поредна година българският
член на Европейския парламент
Кристиан Вигенин (ПЕС-БСП) обяви
условията за кандидатстване на млади
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хора за студентска Стипендия
"Европа".
Г-н Вигенин учреди тази стипендия миналата година.
Основната идея за учредяването на стипендията е да
се поощряват онези млади българи, които имат
амбицията да се развиват в области като
„Международни
отношения",
"Европеистика",
„Европейско право", "Политология" и др.
Припомняме, че първият стипендиант е студентът по
политология в Софийския университет "Св. Климент
Охридски" Любомир Стефанов, чието есе на тема
„България в Европейския съюз – година по-късно"
беше оценено най-високо от журито миналата година.
Тази година работите на участниците в конкурса ще
бъдат оценявани от водещите експерти по
европейска политика, а към инициативата се
присъединява и Центърът за европейски и
международни изследвания.
НОВИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОПАК ЗА
ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И
ЗА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА
Управляващият орган на ОП “Административен
капацитет” стартира два нови конкурса за проекти по
Оперативната програма. Те са насочени към
държавната
администрация
и
конкретните
бенефициенти от съдебната система.
Срокът за подаване на проектните предложения е 30
януари 2009 г., 17:30 ч.
Централната,
областните
и
общинските
администрации могат да се състезават с проекти за
усвояването на 10 млн. лв. по новата процедура
“Подобряване на обслужването за гражданите и
бизнеса, в това число чрез развитие на електронното
управление” (подприоритет 3.1).
Процедурата има за цел създаване на качествени и
насочени към потребителя административни услуги и
развитие
на
електронното
правителство.
Минималната стойност на проектите е 250 000 лева,
максимална стойност – няма. Срокът за изпълнение
е 18 месеца.
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 подприоритет 2.4 –
“Компетентна съдебна система и ефектовно
управление на човешките ресурси”. По тази

процедура могат да бъдат финансирани проекти на
обща стойност 3 млн. лв. Минималната стойност на
проектите е 250 000 лева, максимална стойност –
няма. Срокът за изпълнение е 18 месеца.
Срокът за задаване на въпроси по процедурите е 14
януари 2009 г., а срокът за отговор – 19 януари 2009 г.
Въпроси могат да се задават във форума на сайта на
ОПАК: www.opac.government.bg. На същия сайт може
да видите насоките и формулярите за
кандидатстване.
ЖУРНАЛИСТИ ОТ ЮГОЗАПАДНИЯ
РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ ЩЕ СЕ
ЗАПОЗНАЯТ С ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕС
Информационна
среща
за
представителите на медиите от
Югозападния район за планиране ще се
състои на 5 ноември, сряда, от 11.00
часа
в
конферентната
зала
на
Областната
администрация
в
Кюстендил.
Информационният семинар е организиран от
експертите по проекта „ОСП – двигател за развитието
на българските селски райони” и на нея са поканени
журналисти от Кюстендил, Благоевград, Ботевград,
Елин Пелин, Гоце Делчев, Перник, Дупница, Петрич,
Банско, Разлог, Сандански и други селища в региона.
Срещата цели да запознае журналистите с Общата
селскостопанска политика на ЕС и нейната специална
роля и мерки за развитието на селските райони.
От страна на Агенция „Стратегма” и Европейския
институт, които реализират проекта, финансиран от
ЕК, в срещата ще участват експертите Станка
Делчева, Мъгърдич Хулиян и Мая Цанева.
Сред темите на презентациите и дискусиите ще са
източниците на информация за ОСП и предстоящите
реформи, различни аспекти от Програмата за
развитие на селските райони – включително
специфичните функции на органите за управление и
контрол на изпълнението на Програмата.
Информационната среща за журналисти в Кюстендил
ще бъде предшествана от семинар за земеделските
производители от региона – той ще се проведе на 4
ноември.
В рамките на проекта следващият семинарен модул
ще бъде в Добрич на 11 и 12 ноември, като целевата
аудитория са земеделските производители и
журналистите от Североизточния район за
планиране.
ОБУЧАВАТ БЪЛГАРСКИ ОБЩИНАРИ
НА
ЕВРОПЕЙСКИ
ПРОЕКТИ
В
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ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА РЕГИОН
ВАЛЕНСИЯ В БРЮКСЕЛ
По покана на члена на ЕП Душана
Здравкова (ЕНП-ЕД – ГЕРБ) група
общински
съветници
и
районни
кметове от ГЕРБ към Столична
община ще бъдат на посещение в
Брюксел от 10 до 12 ноември.
Това съобщиха на Портал ЕВРОПА от екипа на
евродепутат Здравкова.
Гостите
ще
присъстват
на
обучение
в
Представителството на Регион Валенсия в Брюксел,
където експерти ще представят проекти и
възможности за взаимодействие по програмите на
европейските фондове. Целта на обучението е обмен
на добри практики и бъдещо сътрудничество между
район Валенсия и Столична община.
Обучителният курс е за европейски политики и
европейско финансиране. Пред гостите ще бъдат
демонстрирани различни добри практики за
междурегионално сътрудничество – която е и
основната функция на Представителството в Брюксел
на Регион Валенсия. В частност ще бъде представена
програмата Interreg IVC.
Основен акцент ще бъде политиката за устойчив
градски транспорт и иновативните решения в тази
сфера.
Лекционните модули включват – “Лаборатория по
европроекти – създаване, управление и основни
предизвикателства”,
“Европейската
енергийна
политика – интелигентна енергия за Европа” и
“Европейската политика в сферата на околната
среда, програмата LIFE +”.
Предвижда се следващото обучение да бъде в гр.
Аликанте, Испания през март следващата година.
Освен това представителите на местната власт,
които са включени в групата по покана на Душана
Здравкова, ще имат срещи с различни евродепутати
по теми, представляващи интерес за тях - сред които
Джефри Ван Орден и Ари Ватанен (ЕНП-ЕД),
български депутати от групата на ЕНП, Дорис Пак член на бюрото на ЕНП-ЕД и на Комисията по
правата на жените и равенството между половете.
Гостите на г-жа Здравкова ще дискутират също с
члена на бюрото на ЕНП-ЕД и на Комисия по
конституционни въпроси Панайотис Деметриу.

видео-откъси от провелата се на 30
октомври 2008 г. в Бургас гражданска
дискусия на тема - Сътрудничество и
развитие в Черноморския регион: ново
предизвикателство пред ЕС".
Форумът бе организиран от информационния офис на
Европейския парламент у нас и Бургаската
Търговско-промишлена палата. В дискусията
участваха членовете на Европейския парламент
Маруся Любчева (ПЕС-БСП) и Румяна Желева (ЕНПЕД - ГЕРБ).
Гражданските форуми са инструмент на Европейския
парламент, който дава възможност на широката
публика в лицето на граждани, медии, граждански
организации и др. да дебатират важни и актуални
въпроси с членове на Европейския парламент. В тези
срещи представителите на ЕП могат да чуят
мненията на отделните хора и техните питания, да
дискутират конкретни стъпки, които могат да се
предприемат за решаването на даден проблем или с
други думи да се осигури постоянен диалог с
гражданите и да се получи обратна връзка за техните
очаквания. Форумите са открити за посещение и
всеки, който желае да се включи в дебатите е добре
дошъл.
Проектът „Сега – взаимодействаме с Европейския
парламент!” е партньор за тази инициатива. Екипът
ни даде възможност на свои читатели да изразят
мнения и да зададат въпроси в реално време чрез
чат-платформата http://chat.europe.bg. Във видеооткъсите, линкове към които поместваме по-долу, ви
предлагаме да видите какво попитаха наши читатели
и какво отговориха присъстващите в залата.
ЗАПОЧНА
ВТОРОТО
ЕЖЕГОДНО
ИЗДАНИЕ НА НАГРАДАТА "КАРЛ
ВЕЛИКИ" ЗА МЛАДЕЖИ
В петък /14 ноември 2008 г./ бе дадено начало на
второто издание на наградата "Карл Велики" за
младежи. Тя е предназначена за млади хора на
възраст между 16 и 30 години, които участват в
проекти, подпомагащи разбирателството между
народите на различни европейски държави.

ВИДЕОЗАПИС ОТ ДИСКУСИЯТА ЗА
ЧЕРНОМОРСКОТО
СЪТРУДНИЧЕСТВО В БУРГАС

Тази младежка награда се връчва от Европейския
парламент и от Фондацията за международната
награда "Карл Велики" гр. Аахен. Победителите ще
получат финансиране от 2000 до 5000 евро за
съществуващи
проекти,
които
подпомагат
укрепването на усещането за обща европейска
идентичност и сътрудничество. Представителите на
най-добрите проекти ще бъдат поканени в Аахен,
Германия, на 19 май 2009 г.

"Сега - взаимодействаме с Европейския
парламент!" ви представя подбрани

Печелившите проекти подкрепят разбирателството в
Европа и на международната сцена и служат като
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модел за младите хора в Европа. Те могат да бъдат
насочени към организирането на младежки
мероприятия, младежки обмен или интернет проекти
с европейско измерение.
Миналата година с първа награда бе удостоен
унгарският проект "Студенти без граници",
благодарение на който ежегодно стотици студенти от
Румъния, Словакия, Унгария, Украйна и други страни
се събират в работни групи за обучение по лидерство
по европейски въпроси. С втора и трета награди бяха
удостоени проекти от Великобритания и Гърция.
Срокът за кандидатстване е 16 януари 2009 г.
Формуляр за участие може да бъде изтеглен на
следния интернет адрес: http://cyp.adagio4.eu/view/bg
КМЕТЪТ НА РАЙОН „СРЕДЕЦ” ЩЕ
ОТЧЕТЕ
ПРЕД
ИЗБИРАТЕЛИ
ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ МАНДАТА СИ
На 19 ноември 2008 г., сряда от 18 часа в театралния
салон на читалище „Славянска беседа, ул. „
Раковски” № 127 г-жа Маргарита Гутева, кмет на
район „Средец”, ще отчете пред обществеността
свършеното през първата година от своя мандат.
Темите на отчета ще бъдат свързани с
подобряването на административното обслужване на
гражданите, ремонтите на улични настилки и

тротоари в района, с поддържането и разширяването
на базата на детските заведения и училищата, както
и с актуални въпроси от обществен интерес.
Срещата ще се предава он лайн на адрес
http://chat.europe.bg/ като зрителите ще могат да
задават въпроси към г-жа Гутева и да получават
отговори веднага.
На срещата са поканени да присъстват общински
съветници и представители на Столична община.
ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ НА ПРОЕКТИ
ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО
ПЧЕЛАРСТВО
От 1 декември започва приемът за 2009 г. на
заявления за подпомагане по Националната
програма по пчеларство, съобщиха от ДФ
"Земеделие" . Кандидатстването ще се проведе на
два етапа - от 1 декември 2008 г. до 31 януари 2009 г.
и от 1 март 2009 г. до 15 април 2009 г. Документи ще
се приемат във всички областни разплащателни
агенции по постоянно местожителство на
физическите лица и по адрес на седалище на
юридическите лица.
Ще се приемат заявления по три от мерките по
програмата
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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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