БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ
ТЕМА НА МЕСЕЦА
План Д в Европа и България

План „Д“
План „Д“ стартира през 2005 г. като отговор на
призива на Европейския съвет, оправен през юни
2005 г. за размисъл относно начина на провеждане на
институционалните реформи след отрицателния вот
на референдумите, проведени във Франция и
Нидерландия.
Между 2005 и 2007 г. в рамките на План „Д“ бяха
съфинансирани шест новаторски трансгранични
проекта за допитване до гражданите, координирани
от организации на гражданското общество, както и
местни проекти, с участието на жени и млади хора. С
него се насърчиха, наред с други неща, и
провеждането на интернет дебати, на посещения на
европейските комисари в националните парламенти,
гражданското общество и средствата за масово
осведомяване в държавите-членки, на дебати по
въпроси, свързани с ЕС, в малките и големите
градове, както и разпространяването на информация
за Европа в училищата и създаване на форуми на
гражданите.
Дебатът за Европа е част от опита за разширяване на
„двустранния диалог“ в рамките на План „Д“, като
подготовка за европейските избори през юни 2009 г.
Този „двустранен диалог“ има за цел да насърчи
установяването на общ и постоянен дебат във връзка
с бъдещето на Европейския съюз между хора от
всички слоеве на обществото, както на национално
ниво, така и на ниво на ЕС. Ето защо План „Д“
допълва допитването до заинтересованите страни,
което Комисията предприема по конкретни
политически предложения. Той допълва и различни
програми на Комисията, които са насочени към
насърчаване на активното европейско гражданско
поведение.
Debate Europe - Кажете си думата за ЕС! Влезте и се
регистрирайте на уебсайт Debate Europe (Дебат за
Европа), за да споделите вижданията си и да
говорите на живо с комисари на ЕС. Засега
дискусията е съсредоточена върху три теми:
бъдещето на Европа, климатични промени и енергия
и междукултурния диалог. Четвърта тема ви

позволява да обсъждате всякакви въпроси, свързани
с ЕС, а през идните месеци ще бъдат добавени още
теми.
През 2008 и 2009 г. Европейската комисия ще
съфинансира редица проекти на гражданското
общество в рамките на инициативата Дебат за
Европа – както на ниво на ЕС, така и на национално
ниво. Освен че ще доразвие най-успешните
инициативи, предприети в рамките на План „Д“ от
2005 г. насам, Комисията скоро ще публикува покана
за представяне на предложения за нови проекти.
Дебатът за Европа ще:
•
•

•

•

•

съфинансира общоевропейски проекти за
допитване до гражданите, управлявани от
организации на гражданското общество;
насърчи предприемането на действия на
национално ниво, които да дадат
възможност на гражданите да дискутират за
гледните си точки и да ги обсъдят със
създателите на политики на местно
равнище; допълни други програми и прояви
на Европейската комисия, които насърчават
активното участие на гражданите в
законодателния процес и в процеса на
вземане на решения на ниво на ЕС;
предложи рамка за сътрудничество между
Европейската комисия и другите институции
на ЕС с цел възможно най-голямо
обхващане на гражданите и преодоляване
на съществуващото разделение между
европейската и националната политическа
сцена;
създаде он-лайн мрежи, които ще обединят
усилията на европейските, националните и
регионалните парламентаристи, журналисти
и други европейски кръгове, формиращи
общественото мнение, за обмен на
информация, знания и идеи за ЕС;
допринесе за развитието на европейски
публични пространства в столиците на
държавите-членки, където Комисията и
Европейският парламент ще организират
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•

изложби, дебати, семинари и обучения по
въпросите на ЕС;
засили мерките на местно равнище като
приобщи чиновници на ЕС в действията на
регионално и местно равнище;
увеличи потенциала на дискусионния
онлайн форум „Дебат за Европа“ сред
интернет потребителите.

План „Д“ в цяла Европа
Между 2005 и 2007 г. в рамките на План „Д“ бяха
съфинансирани шест новаторски трансгранични
проекта за допитване до гражданите, координирани
от организации на гражданското общество, както и
местни проекти, с участието на жени и млади хора. С
него се насърчиха, наред с други неща, и
провеждането на интернет дебати, на посещения на
европейските комисари в националните парламенти,
гражданското общество и средствата за масово
осведомяване в държавите-членки, на дебати по
въпроси, свързани с ЕС, в малките и големите
градове, както и разпространяването на информация
за Европа в училищата и създаване на форуми на
гражданите.
Европейското движение, фондация „Крал Бодуен“,
„Наша Европа“, Дойче Гезелшафт, „Европейски дом“
от Будапеща, CENASCA-CISL и тяхната широка
партньорска мрежа в цяла Европа се включиха
активно в плана „Д“. В много държави-членки се
проведоха серии от дебати и консултации на
първично ниво, изследвания на общественото
мнение, прояви, насочени към допитване до
гражданите за тяхната визия за Европа, докато
същевременно в паневропейски план се провеждаха
консултации и изследвания на общественото мнение
под формата на дебати.
Европейското движение, фондация „Крал Бодуен“,
„Наша Европа“, Дойче Гезелшафт, „Европейски дом“
от Будапеща, CENASCA-CISL и тяхната широка
партньорска мрежа в цяла Европа се включиха
активно в плана „Д“. В много държави-членки се
проведоха серии от дебати и консултации на
първично ниво, изследвания на общественото
мнение, прояви, насочени към допитване до
гражданите за тяхната визия за Европа, докато
същевременно в паневропейски план се провеждаха
консултации и изследвания на общественото мнение
под формата на дебати.
През 2007 г. хиляди граждани от целия Европейски
съюз взеха участие в тези проекти. Над 250 от тях се
събраха в Брюксел на 8 и 9 декември, за да
дискутират основните проблеми, които планът „Д“
разкри. Участниците бяха единни в мнението си, че
трябва да се осигуряват повече подобни възможности

за участие на гражданите в дебатите за бъдещето на
Европа.
Тези предизвикващи загриженост
структурираха като три теми:
1.
2.
3.

въпроси

те

Човешкият аспект на глобализацията
Разширяването, политическата интеграция и
гражданство на ЕС
Ролята на ЕС на световната сцена.

Своите заключения те обобщиха в
единни препоръки.
Двадесет и седем препоръки
1.
Тъй като трудът се счита за основно измерение на
индивидуалната
еманципация, системите за
социална сигурност следва да защитават условията
за живот на гражданите по време на преходни
периоди, например като осигуряват изплащането на
обезщетения за безработица при смяната на работни
места.
2.
Гражданите очакват повече действия от ЕС в
сферата на социалната политика и социалното
сближаване, за да се даде отпор на черния пазар, да
се намалят разликите в размерите на трудовите
възнаграждения, да се утвърди равенството на
половете, да се намали безработицата и да се засили
привлекателността на удължаването на трудовия път
преди пенсиониране.
3.
ЕС следва да утвърждава равни права и сравними
стандарти на живот във всички държави- членки на
ЕС и да насърчава равните възможности чрез
хармонизирани социални и икономически политики и
социален модел за всички държави-членки.
4.
Държавите-членки и ЕС следва да гарантират за
мигрантите упражняването на равни права и
възможности и достъпа до образование и труд, при
положение че спазват законите, нормите и
ценностите на приемащата страна и поемат
ангажимент за изучаване на езика.
5.
Европейската политика за миграцията, която дотук се
основава единствено на рестриктивни мерки, трябва
да възприеме по-съвършен подход, целящ социално
и икономическо развитите на държавите, към които тя
има отношение. Необходимо е ЕС да изясни своя
подход към статута на икономическите бежанци.
6.
Необходимо е миграцията да бъде призната като
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един от най-належащите въпроси на днешния ден,
който не може да бъде разрешаван без съгласувана
стратегия за помощите за развитие.
7.
ЕС следва да гарантира, че като част от националния
учебен план на всяка държава и в училищата, и в
университетите се изисква включването на часове по
демокрация и европейско гражданство, с които да се
осигури повече разбиране за ЕС, неговата история и
възможности.
8.
ЕС следва да показва повече ангажираност с
утвърждаването на образованието като средство за
популяризация изобщо, но и конкретно по отношение
на европейските въпроси, например чрез
разширяването на съществуващите образователни
програми на ЕС или старта на нови програми, както и
включването на европейския интеграционен процес
като централна тема в националните учебни планове.
9.
Необходима е още подкрепа за проектите за обмен,
за да бъдат насърчени младите хора да осъзнаят
важността на своето европейско гражданство в
глобалния контекст.

от ЕС, но и от разработващите политиките на
национално ниво или да станат част от
съществуващите процеси на разработване на
политики (напр. оценки на въздействието,
обществени консултации и т. н.). ЕС следва не само
да слуша, но и да се поучи.
15.
ЕС следва да стане по-интерактивен, по-дружелюбен
към гражданите и по-отворен и да разпознава все поголямото значение на регионалния подход и
регионалното самосъзнание. Трябва да се използват
нови и иновативни техники на информиране, които да
подобрят комуникацията с гражданите и особено с
младите хора. Специално внимание трябва да се
обърне на често пренебрегваните въпроси на
равнопоставеността между жените и мъжете.
16.
Изменението на климата и енергийната сигурност не
могат да бъдат овладени успешно само на
национално равнище. ЕС трябва да получи повече
правомощия за разработването на обща енергийна
политика и гарантиране на изпълнение от страна на
държавите-членки на ангажиментите, поети от тях на
европейско равнище.

10.
ЕС следва да спомага за запазването, оценяването и
отдаването
на
дължимото
уважение
на
многообразието на народите, познанията, обичаите и
езиковото самосъзнание, като същевременно се
признават общи, споделени европейски ценности.

17.
В един глобализиран свят е разумно ЕС да поеме поголеми отговорности от сегашните в сферата на
военните действия, чуждестранната помощ и
дипломатическите отношения. ЕС трябва да бъде в
състояние на глобално равнище да говори с един
глас, за да защитава ценностите си.

11.
Стратегиите за интеграция като образователна
политика, която въвежда ЕС в учебната програма, ще
способстват за развитието на европейско
самосъзнание.

18.
ЕС може да бъде по-ефективен от националните
правителства в сферата на сигурността, вътрешния
ред и борбата с трафика на наркотици и картелите.

12.
ЕС следва да определи като приоритет създаването
и популяризирането на нова „памет“ за Европа, която
да ни отдалечи от стереотипите за определени
страни и периоди от историята, така че всички
граждани да бъдат ценени и да се радваме на подобро взаимно разбирателство.
13.
ЕС следва да увеличи възможностите за по-активно,
пряко участие на европейските граждани с различни
занятия и професии в разработването на политика
чрез редовни проекти, основани на участието и
подобни на плана „Д“, дебати, обществени
обсъждания и т. н. на европейско, но и на регионално
и национално равнище. Повече прозрачност означава
повече влияние за европейските граждани!
14.
ЕС трябва да има грижата настоящите граждански
препоръки да бъдат разгледани и обсъдени не само

19.
ЕС следва да застане на най-предни позиции в света
в защитата на околната среда и популяризирането на
чистата енергия.
20.
Европа трябва да развие свой силен глас на
глобалната сцена с общи политики в сферата на
външните отношения и сигурността, които
утвърждават мира, сигурността при регионални
конфликти и демокрацията и зачитането на правата
на човека и които дават ярък пример за подражание
за цял свят, като същевременно се признава
значението на националната държава.
21.
ЕС трябва да представя единен фронт по
международните въпроси; сегашната практика е
твърде много повлияна от краткосрочните
национални интереси и съображения.
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22.
ЕС трябва да се заеме с ефекта от
енергопотреблението
на
Европа
и
върху
икономиката, и върху енергетиката и да насърчи
преминаването към екологично чисти, безопасни и
трайни енергийни източници.
23.
Европейските граждани искат ЕС да застава начело
винаги, когато става въпрос за социални, енергийни и
екологични стандарти в световен мащаб.
24.
ЕС трябва да разработи специални образователни и
ориентирани към действия програми за гражданите
по глобални въпроси като търговията, енергетиката и
околната среда.
25.
ЕС трябва да координира своите програми за
предоставяне на помощ с ангажираните с
хуманитарна дейност НПО, за да осигурява
навременна и ефективна подкрепа на регионите в
криза или за да утвърждава устойчивото развитие.
26.
ЕС трябва да премахне бариерите пред
международната търговия, тъй като цяло посвободната търговия е в полза на развитите и
развиващите се страни.
27.
ЕС трябва да показва по-силна ангажираност в
сферите на международното мироопазване и
хуманитарната помощ при бедствия и катастрофи.

План „Д“ в България
Генерална дирекция „Комуникация” на Европейска
комисия чрез своите Представителства в държавите
членки на ЕС обяви покана за конкурс през 2007 г. за
организирането на национални и регионални
инициативи от граждански организации за
насърчаване на участието на младежите и жените в
дебати за ЕС в контекста на План Д.
В България след проведени конкурси бяха одобрени
през 2007 година 8 проекта на обща стойност 371
852.30 €, като предоставената безвъзмездна
финансова помощ от Европейската комисия е в
размер на 244 574.71 €.
Проектите, одобрени в България са:
"Регионален диалогичен открит форум "Жени за
социално включване"
Европейски Информационен Център, Велико
Търново

Целта на проекта е да подобри разпространението на
информация за социалните политики на ЕС, поконкретно във връзка с равенството на половете и
равните възможности, както и да се стимулира
активен граждански диалог и създаването на
регионални мрежи за обмен на добри практики.
"Нежната Европа"
Асоциация за европейско партньорство, София
Целта на проекта е да популяризира гражданско
общество и да насърчи гражданите към активно
участие чрез организирането на периодични срещи седенки с участието на местната власт, търговскопромишлени палати, училища, младежки организации
и пр. Проектът е насочен по-специално към жени от
различни поколения и социални групи.
"Инвестиция за създаването на квалифицирани
и
международно
обучени
млади
хора,
отговарящи на изискванията на пазара на труда
в Европа"
Фондация на бизнеса за образованието, София
Този проект, който се изпълнява с сътрудничество с
Центъра за развитие на човешките ресурси, е
насочен предимно към студенти, преподаватели и
работодатели. Основна цел е да се популяризират
възможностите за обмен, финансирани чрез
програмата Еразъм на ЕС. www.erasmushouse.eu
"Не на дискриминацията в Обединена Европа: Да
говорим за различните!"
"Дунавски център за обучение и развитие", Свищов
Проектът цели да стимулира широк обществен дебат
по редица проблеми, свързани с дискриминацията и
да спомогне за разпространението на добри
европейски практики. По-конкретно сред задачите на
проекта са: организиране на информационни
кампании
за
съществуващото
европейско
законодателство в тази област, включване на
представители на регионалните и местни власти и на
социални групи, засегнати от дискриминация в общ
форум, подобряването на сътрудничеството и
комуникацията в областта на борбата с
дискриминацията в трансграничния регион Свищов –
Зимнич.
"3D – Гласът на младите хора в Европа"
Фондация Европейски институт, София
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Проектът на фондация Европейски институт е
насочен към младите хора в България и цели да
насърчи тяхното участие в дебата за бъдещето на
Европа, както и да подобри възможностите им за
участие в процеса на вземане на решения на местно,
национално и европейски ниво. Съвместно с
медийния партньор по проекта Дарик радио ще бъдат
организирани публични дебати, он-лайн форуми на
сайта http://diversity.europe.bg , ще бъде публикуван
он-лайн доклад с най-интересните казуси от
дискусиите.

с ЕС, проектът на фондация "Отворено общество" си
поставя като основна цел насърчаване на
гражданското
участие
чрез
дебати
по
общоевропейски въпроси през призмата на
националния контекст. Насочен приоритетно към
жени и младежи, проектът ще бъде реализиран чрез
организирането на дискусии, тяхното отразяване в
средствата за масова комуникация и интернет и
привличане на коментар от страна на политици,
администрация и експерти по темите на дебатите.
http://eusolidarity.osi.bg/

Национална кампания и дебати:
"Дискриминацията е престъпление"
Българска асоциация за личностно развитие

"Говори с Европа"
Център за модернизиране на политики, София
"Говори с Европа" е информационно-комуникационна
инициатива на Центъра за модернизиране на
политики и Портал ЕВРОПА, която се изпълнява в
рамките на проект по План Д за демокрация, диалог и
дебат на Европейската комисия. Целите на
инициативата "Говори с Европа" са:

Кампанията цели популяризирането на План Д на
Европейската комисия и осведомяването на
обществеността и хората с риск да бъдат
дискриминирани относно техните права в рамките на
националното и европейско законодателство.
Дългосрочна цел е да се създадат предпоставки за
по-успешно сътрудничество за разрешаването на
проблемите на хората в неравностойно положение.
"Преоткриване и подкрепа за солидарността в
Обединена Европа"
Отворено общество, София
Отчитайки данните за ниското ниво на
информираност на българите по въпросите, свързани

•
•
•
•

Активните граждани да познават и разбират
по-добре как работят институциите на ЕС;
Да се повиши познаването на начините, по
които гражданите могат да участват в
процеса на вземане на решения;
Гражданите да се включат в пряк диалог с
представителите
на
европейските
институции;
По-добра комуникация между гражданите и
институциите.

НОВИНИ
ОТВОРЕНА Е НОВА СХЕМА ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОП
„РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

•

На 2 октомври Управляващият орган на ОП
„Регионално развитие” обяви нова процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Схемата за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ е BG161PO001/4.1-02/2008:
„Подкрепа за изграждане и укрепване на
дребномащабна инфраструктура за предотвратяване
на свлачища

•

Потенциални бенефициенти са 178 общини извън
обхвата на градските агломерационни ареали,
изброени в Насоките за кандидатстване.

•

Oграничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота
и имуществото на населението в 178-те
„малки” общини чрез изграждане и
укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване
на свлачищните процеси;
Осигуряване на защита за населението и
имуществото му чрез подкрепа на дейности
за заздравяване и укрепване на свлачища;
Ограничаване разрастването /проявлението
на свлачищните процеси чрез изграждане на
автоматизирани системи за мониторинг.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

Целите на схемата за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ са:

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК

5

•

•

•

•

•

•
•

Инфраструктурни
мерки
за
силово
укрепване и стабилизиране на свлачища,
като разрушаване на незаконно построени
сгради и съоръжения способстващи за
развитието на свлачището, разрушаване на
негодни за ползване сгради и съоръжения,
компрометирани поради развитието на
свлачището;
Изграждане на съоръжения за понижаване
на подпочвените води под нивото на
хлъзгателната повърхнина (хоризонтални
сондажи, събирателни шахти и др.) и за
отвеждането им извън територията на
свлачището;
Изграждане на съоръжения за отвеждане на
повърхностните води извън територията на
свлачището (окопи, канавки, дренажни
ребра и др.);
Инфраструктурни мерки и изграждане на
нови съоръжения за заздравяване и
конструктивно укрепяване на свлачището,
включващи преоткосиране, повърхностно
отводняване и дълбочинно отводняване
анкерни, пилотни и пилотно-анкерни
конструкции, дренажни системи, канавки и
шахти, подпорни стени, анкерирани стени,
шлицовани стени и др.);
Изграждане на защитни съоръжения при
срутища – укрепване на активната част от
срутището, покриване с метални (телени)
мрежи, предпазни канавки, уловителни
мрежи, уловителни стени, предпазни
насипи, защитни навеси и др.
Вертикална планировка на района на
свлачището с цел осигуряване на
устойчивост на откоса;
Изграждане на автоматизирани контролноизмервателни системи (КИС) за мониторинг
на поведението на свлачището след
реализацията на инфраструктурните мерки.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се
реализира с финансовата подкрепа на Европейския
съюз, чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Проектите ще се изпълняват на
територията на Република България, в рамките на
178 общини извън обхвата на
градските
агломерационни ареали.
Краен срок за подаване на проектни предложения: 12
януари 2009 година.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по
схемата възлиза на- 13 805 860 лева. Размерът на
съфинансирането от Европейския Фонд за
Регионално Развитие (85%) е 11 734 981 лева
За отделните проекти важат следните размери на
безвъзмездна финансова помощ:

•
•

минимална сума на безвъзмездната
финансова помощ: 100 000 лв.
максимална сума на безвъзмездната
финансова помощ: 1'000'000 лв.

СЛИВЕН, БУРГАС, ЯМБОЛ, СТАРА
ЗАГОРА И НОВА ЗАГОРА УЧАСТВАТ
В "ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА
РЕГИОНИТЕ И ГРАДОВЕТЕ"
Община Сливен и останалите големи
общини от Югоизточен регион на
България заедно ще се представят по
време на Шестото издание на Дните на
отворени врати, „Европейска седмица
на регионите и на градовете“ 2008 г. в
Брюксел.
Големите общини Бургас, Сливен, Ямбол, Стара
Загора и Нова Загора ще се представят като част от
Югоизточен регион на България по време на Шестото
издание на Дните на отворени врати, „Европейска
седмица на регионите и на градовете“, което ще се
проведе в Брюксел, от 6 до 9 октомври 2008 г..
Събитието ще обхване 216 региони и градове,
партньори в организираната от Комитета на
регионите и Европейската комисия проява.
Регионът и общините ще бъдат представяни в
столицата на ЕС чрез атрактивна мултимедийна
презентация и културно – информационен щанд с
дегустация на български храни и вина. По време на
представянето ще бъде изнесена презентация, която
ще се разпространява в комплект със диск, плакат и
дипляна. Пакета от СД и дипляна ще включва
снимков, видео и аудио материал за отделните
области и градове в Югоизточен регион, както и
цялостно негово представяне в направленията
култура, традиции и природа, като в аудио раздела на
диска са качени автентични фолклорни песни от
отделните области в региона.
Представянето ще бъде официално показано на
специално организирани семинари и инфощандове в
офисите на град Бургас, РАО Тракия и
Европарламента в Брюксел.
Община Бургас ще се представи със специална
презентация свързана с иновациите в туризма, а
Общините Сливен, Стара Загора, Ямбол, Казанлък,
Елхово и Нова Загора със своето културно –
историческо наследство – презентация на тема
показваща тракийското наследство по нашите земи.
Община Сливен е приготвила представяне на
виртуална изложба включваща - „Европейски издания
XVI - XX век" на Библиотека „Зора" - Сливен;
„Долината на тракийските царе в Казанлъшко и
Сливенско"; „Християнско изкуство", представяща
експонатите на Художествена галерия „Димитър
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Добрович" – Сливен, както и възможностите за
културен туризъм в общината.

на длъжността външен министър в историята на
страната.

Домакин на представянето на региона в Европейския
парламент е г-жа Румяна Желева - български
евродепутат от групата на ЕНП /ГЕРБ и
представляваща избирателите на Югоизточен регион
на България.

Очакваме Вашите въпроси и мнения на български,
английски, френски и немски език - както в реално
време на http://chat.europe.bg, така и предварително
на info@europe.bg или parliament@europe.bg. След
като дискусията завърши, нашият екип ще публикува
пълния текст на разговора.

Част от организираните събития за представяне на
региона са по инициатива под мотото: “Да
представим България достойно чрез нейната
култура и изкуство през "Седмицата на
Европейските региони и градове 2008" в Брюксел”
и се финансира от Министерство на външните
работи, Комуникационна стратегия на Република
България за Европейския съюз - РАБОТНА
ПРОГРАМА 2008.
Това е първата проява на обединили се български
общини, които представят България на такъв голям
европейски форум. На форума в Брюксел ще
присъстват кметове на общини, зам. кметове,
общински съветници, директори на дирекции,
началник отдели и експерти занимаващи се с
евроинтеграция, европейски програми и проекти.
Очаква се задружността на българските общини от
Югоизточен регион да направи добро впечатление по
време на „Европейска седмица на регионите и на
градовете“, а участниците в събитието да направят
полезни контакти и партьорства необходими за
бъдещите им големи проекти.
Скоро Общините от Югоизточен регион ще си имат и
собствен електронен сайт на който да се показват
новини
и
информация
за
региона
http://www.regionsouth-eastbulgaria.com.
ОНЛАЙН
РАЗГОВОР
НА
ТЕМА
„РОЛЯТА НА ЕС В КАВКАЗ” С Г-ЖА
САЛОМЕ ЗУРАБИШВИЛИ
Бившият външен министър на Грузия
Саломе Зурабишвили ще участва в
онлайн разговор с читателите на
http://parliament.europe.bg
на
8
октомври, сряда, от 13:00 Централно
европейско време (14:00 – българско).
Онлайн-разговорът ще се проведе на платформата
http://chat.europe.bg/ в рамките на инициативата „Сега
- взаимодействаме с Европейския парламент!"
Дискусията е открита за всички граждани на
Европейския съюз (EC), като работният език е
английски.
Госпожа Саломе Зурабишвили е френски дипломат и
бивш външен министър на Грузия. Тя е първата жена

ОТВАРЯ СЕ НОВА ПРОЦЕДУРА ПО
ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност”
съобщи, че открива процедура BG161PO003-2.1.03
„Покриване на международно признати стандарти", за
конкурентен подбор на проекти с краен срок на
кандидатстване 5.01.2009 г.
Откритата
процедура
е
BG161PO003-2.1.03
"Покриване на международно признати стандарти" за
подбор на проектни предложения по Приоритетна ос
2:„Повишаване ефективността на предприятията и
развитие на благоприятна бизнес среда", Област на
интервенция 2.1: „Подобряване на технологиите и
управлението
в
предприятията",
Операция2.1.2:"Покриване
на
международно
признати стандарти".
Основна цел на процедурата е да насърчи
въвеждането на системи за управление на качеството
и международно признати стандарти в българските
предприятия, като основен фактор за тяхното
конкурентоспособно развитие.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се
реализира с финансовата подкрепа на Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Проектите ще се изпълняват на територията на
Република
България.
Общият
размер
на
безвъзмездната финансова помощ по процедурата е
19 558 300 лева.
Крайният срок за подаване на проектни предложения
е 05.01.2009 г., 16 ч. Проектните предложения се
подават в регионалните офиси на Междинното звено
на
Оперативна
програма
„Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика"
2007-2013 г. – Изпълнителната агенция на
насърчаване на малките и средните предприятия
(ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна,
Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора
и в локалния офис на ИАНМСПв гр. Велико Търново.
НОВА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ОП
„РАЗВИТИЕ
НА
ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ”

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК

7

Министерство на образованието и науката кани
желаещите да представят проектни предложения по
Приоритетно
направление
3
„Подобряване
качеството на образованието и обучението в
съответствие с потребностите на пазара на труда за
изграждане на икономика, основана на знанието”,
Основна област на интервенция 3.3. „Укрепване на
връзките между институциите за образование и
обучение, научноизследователския сектор и бизнеса”,
посредством схема за безвъзмездна финансова
помощ: BG051PO001-3.3.04 „Подкрепа за развитието
на докторанти, пост-докторанти, специализанти и
млади учени”.
Целите на схемата за безвъзмездна финансова
помощ са:
•

•

да се създадат по-добри условия и
повишаване на мотивацията на младите
хора за решаване на научните задачи в нови
и започнали докторски програми;
да се развие научния потенциал в областта
на научните изследвания и иновациите на
висшите училища и научните институции,
чрез създаване на възможности за
допълнителна квалификация на постдокторанти, специализанти и млади учени.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се
реализира с финансовата подкрепа на Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд.
Дейностите,
свързани
с
насърчаване
на
академичната и научна мобилност (участие в работни
срещи, семинари, конференции и конгреси, достъп до
уникални научни съоръжения и библиотеки) могат да
се осъществяват извън територията на Р България.
Всички други дейности по настоящата схема ще се
изпълняват единствено на територията на Р
България.
Дейностите, които ще получат подкрепа
настоящата схема са разделени в две групи :

по

ДЕЙНОСТ 1: „Подкрепа на нови и започнали
докторски програми” предвижда:
•

•
•
•

Предоставяне на допълнителни средства на
докторанти в рамките на нови и започнали
вече докторски програми за осъществяване
на научни цели и задачи;
Подкрепа
за
подготовката
на
дисертационния труд;
Насърчаване на академичната мобилност;
Подкрепа за научни публикации, като част
от подготовката на докторанта.

ДЕЙНОСТ 2: „Програми за развитие на постдокторанти, специализанти и млади учени”
предвижда:
•

•
•
•

Организиране и провеждане на програми за
обучение и повишаване на квалификацията
на младите хора, работещи в сферата на
науката с участието на специалисти от
съответната област;
Подкрепа за научни публикации в
международно признати списания;
Развитие на потенциала на младия учен в
международна среда;
Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ за провеждането на научни
изследвания, свързани с повишаване на
научния потенциал.

Проектните предложения се подават в Министерство
на образованието и науката
Дирекция “Структурни фондове и международни
образователни програми”
бул. „Цариградско шосе” No 125, бл. 5, ет.1, София
1113
ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО
ПРОГРАМА
„ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“
В Официалния вестник на ЕС от 8 октомври е
публикувана покана за предоставяне на предложения
2009 по Програма „Обучение през целия живот“ —
DG EAC/31/08.
Настоящата покана за предоставяне на предложения
се основава на решението, с което се създава
програмата „Обучение през целия живот“, прието от
Европейския парламент и Съвета на 15 ноември 2006
г. (Решение № 1720/2006/ЕО). Програмата обхваща
периода от 2007 г. до 2013 г. Конкретните цели на
програмата „Обучение през целия живот“ са изброени
в член 1, параграф 3 от решението.
Програмата „Обучение през целия живот“ се отнася
за всички видове и равнища на образованието и
професионалното образование и обучение, и е
достъпна за всички субекти, изброени в член 4 от
решението.
Участниците трябва да бъдат установени в една от
следните страни:
•
•
•

27-те страни от Европейския съюз (считано
от 1 януари 2007 г.),
страните от ЕАСТ и ЕИП: Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия,
страни-кандидатки: Турция.
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Общият бюджет, предоставен за тази покана, е
оценен на 961 млн. EUR. Размерът на
предоставените безвъзмездни средства, както и
продължителността на проектите, варират в
зависимост от такива фактори, каквито са видът на
проекта и броят на участващите страни.
Основните срокове са следните:
Университетска харта: „Еразмус“ — 28 ноември 2008
г.
„Комениус“, „Грундвиг“: Обучение на работното
място:
първи краен срок — 16 януари 2009 г.
допълнителни крайни срокове — 30 април 2009 г.; 15
септември 2009 г.
„Комениус“: Асистентски стажове за начинаещи
преподаватели — 30 януари 2009 г.
„Леонардо да Винчи“: Мобилност (включително
удостоверения за мобилност
по програма „Леонардо да Винчи“) „Еразмус“:
Интензивни езикови курсове (EILC) — 6 февруари
2009 г.
Програма „Жан Моне“— 13 февруари 2009 г.
„Комениус“, „Леонардо да Винчи“, „Грундвиг“:
Партньорства
„Комениус“:
Комениус
Регио
партньорства „Грундвиг“: Семинари — 20 февруари
2009 г.
„Комениус“, „Еразмус“, „Леонардо да Винчи“,
„Грундвиг“: Многостранни проекти, мрежи и
съпътстващи мерки — 27 февруари 2009 г.
„Леонардо да Винчи“: Трансфер на многостранни
иновационни Проекти — 27 февруари 2009 г.
„Еразмус“: Интензивни програми (ИП), Студентска
мобилност за обучение и стажове (включително
удостоверения, даващи право на консорциумите да
организират стажове по програма „Еразмус“) и
Мобилност на персонала (командировки на
преподаватели и обучение на персонала) — 13 март
2009 г.
„Грундвиг“: Асистентски стажове, проекти
възрастни Доброволци — 31 март 2009 г.

за

Широкообхватна програма — 31 март 2009 г.
Широкообхватна програма: Ключова дейност 1 —
Учебни посещения — 9 април 2009 г.
Пълният текст на „Покана за предоставяне на
предложения по програмата „Обучение през целия
живот“ за периода 2008-2010 г.: актуализирана версия
за 2009 г. — стратегически приоритети“, заедно с
ръководството за участие в програмата „Обучение
през целия живот“ и формулярите за заявяване на
участие могат да бъдат намерени на следния
интернет адрес:

http://ec.europa.eu/llp
Заявленията трябва да отговарят на всички условия в
пълния текст на поканата и да бъдат подадени като
се използват предоставените за целта формуляри.
СТАРТИРА ВТОРАТА ПОКАНА ЗА
НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМАТА ЗА
ТРАНСГРАНИЧНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО
РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ
2007-2013 г.
Министерството на развитието, благоустройството и
жилищата в Румъния в качеството му на Управляващ
орган по Програма за трансгранично сътрудничество
Румъния-България 2007-2013 г.
заедно с
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството на България, в качеството му на
Национален партниращ орган обявяват втората
покана за набиране на проектни предложения в
рамките на първите три приоритетни оси. Това се
казва в съобщение публикувано на страницата на
Управляващия орган на ОП „Регионално развитие”.
Проектните предложения могат да се подават
непрекъснато по време на поканата като ще се
оценяват на тримесечие. Първата оценка на
проектите ще стартира след 31.01.2009 г. Ще бъдат
избирани за финансиране проектни предложения до
изчерпване на средствата в размер на 101 млн. Евро.
Избираемите дейности по тази покана са от следните
области:
•
•
•
•

транспорт,
информационни технологии и комуникации,
околна среда,
икономическо и социално развитие.

Тази покана за набиране на проектни предложения се
отнася както за т.нар. „меки мерки”, така и за
инвестиционни проекти.
За инвестиционните проекти периодът за изпълнение
е максимум 30 месеца от момента на подписване на
договора като сумите за финансиране са между 500
000 и 8 000 000 евро, в зависимост от областите на
интервенция.
За другите видове проекти периодът на изпълнение е
максимум 18 месеца от момента на подписване на
договора като сумите за финансиране са между 250
000 и 1 500 000 евро. За проектите от типа „хора за
хора” периодът на изпълнение е 12 месеца от
момента на подписване на договора като сумите за
финансиране са между 30 000 и 250 000 евро
Проектните предложения ще бъдат финансирани 84
% от Европейския фонд за регионално развитие, 13

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК

9

% от държавния бюджет на всяка една от държавите,
участващи в програмата и около 2% собствени
средства от партньорите по съответния проект.

ОЛАФ и ЕС. Посредник в дебата ще бъде г-н
Александър Божков, председател на Центъра за
икономическо развитие.

Следва да се има предвид, че проектните
предложения трябва да имат доказан трансграничен
ефект и да са спазили най-малко две от следните
условия: съвместно разработване на проекта;
съвместно финансиране; съвместен персонал и
съвместно изпълнение. Максималният брой на
партньорите за един проект е 5, включително и
водещият партньор.

Модератор на събитието ще бъде г-жа Юлиана
Николова, директор на Европейския институт.

Допустими кандидати по настоящата покана за
набиране на проектни предложения са:
•
•
•
•

публични органи (органи на местно,
регионално и централно ниво),
неправителствени организации,
университети и
научно изследователски организации.

Проектните предложения ще се подават в
Съвместния технически секретариат по Програмата –
Регионален офис за трансгранично сътрудничество –
Кълъраш.
Подробности, относно настоящата
набиране на проектни предложения
страницата на МРРБ и на ГД „ПРР”,
намерите и на интернет страницата на
www.cbcromaniabulgaria.eu.

покана за
освен на
можете да
програмата:

ДИСКУСИЯ: „КАК ДА ПОМОГНЕМ НА
БЪЛГАРСКАТА СЪДЕБНА СИСТЕМА
ДА СЕ МОДЕРНИЗИРА?”
Онлайн-участие
на
читатели
от
България и чужбина в предстояща
дискусия с министъра на правосъдието
Миглена Тачева.
„На кафе с министър Тачева. Как да помогнем на
съдебната система да се модернизира?” е темата
на дискусионна среща, която ще се проведе в сряда,
15 октомври, от 15.00 часа в кафене „Timeless” –
Съюз на архитектите, ул. „Кракра”11 в София.
Дискусията се организира от Европейския институт по
проекта „Да помислим заедно - да включим младите
хора в процеса на взимане на решения”, финансиран
от Тръста за гражданско общество за Централна и
Източна Европа.
В дискусията с министър Тачева ще вземат участие
млади членове на Съюза на съдиите, студенти,
младежки организации, журналисти. На следобедно
кафе ще разискваме по проблемите на съдебната
система, новия закон за предотврятаване конфликта
на интереси, новият Семеен кодекс и отношенията с

Цялата двучасова среща ще бъде излъчвана в
реално време с картина и звук на Портал ЕВРОПА, а
чрез платформата http://chat.europe.bg всички
граждани ще имат възможност да задават
въпроси и да изказват мнения и дистанционно –
както на български, така и на другите европейски
езици.
Темата за реформите в българското правосъдие има
и европейски измерения. Екип на инициативата „Сега
– взаимодействаме с Европейския парламент!” ще
обработва обратната връзка, получена в реално
време или предварително чрез info@europe.bg и ще я
предоставя на участниците в дискусията, за да бъдат
получени отговори и реакции.
Европейският информационен център „Европа
Директно” – София и Дарик-радио са партньори на
инициативата.
ОБЯВЕНА
Е
ПОКАНА
ПО
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА
ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
2007-2013 г.
Схемата за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ е BG161PO001/1.4-03/2008:
„Подкрепа за изграждане и укрепване на
дребномащабна инфраструктура за предотвратяване
на свлачища в градските агломерации”. Това гласи
обява на сайта на Управляващия орган на ОП
„Регионално развитие”.
Целите на схемата за предоставяне
безвъзмездна финансова помощ са:
•

•
•

на

Oграничаване
и
максимално
предотвратяване на рисковете и щетите за
живота и имуществото на населението в
градските агломерационни ареали чрез
изграждане и укрепване на дребномащабни
инфраструктурни
съоръжения
за
предотвратяване на свлачищните процеси;
Осигуряване на защита за населението и
имуществото му чрез подкрепа на дейности
за заздравяване и укрепване на свлачища;
Ограничаване разрастването /проявлението
на свлачищните процеси чрез изграждане на
автоматизирани системи за мониторинг.
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Дейностите,
включват:
•

•

•

•

•

•
•

които

ще

получат

подкрепа

Инфраструктурни
мерки
за
силово
укрепване и стабилизиране на свлачища,
като разрушаване на незаконно построени
сгради и съоръжения, способстващи за
развитието на свлачището, разрушаване на
негодни за ползване сгради и съоръжения,
компрометирани поради развитието на
свлачището;
Изграждане на съоръжения за понижаване
на подпочвените води под нивото на
хлъзгателната повърхнина (хоризонтални
сондажи, събирателни шахти и др.) и за
отвеждането им извън територията на
свлачището;
Изграждане на съоръжения за отвеждане на
повърхностните води извън територията на
свлачището (окопи, канавки, дренажни
ребра и др.);
Инфраструктурни мерки и изграждане на
нови съоръжения за заздравяване и
конструктивно укрепяване на свлачището,
включващи преоткосиране, повърхностно
отводняване и дълбочинно отводняване,
анкерни, пилотни и пилотно-анкерни
конструкции, дренажни системи, канавки и
шахти, подпорни стени, анкерирани стени,
шлицовани стени и др.);
Изграждане на защитни съоръжения при
срутища – укрепване на активната част от
срутището, покриване с метални (телени)
мрежи, предпазни канавки, уловителни
мрежи, уловителни стени, предпазни
насипи, защитни навеси и др.
Вертикална планировка на района на
свлачището с цел осигуряване на
устойчивост на откоса;
Изграждане на автоматизирани контролноизмервателни системи (КИС) за мониторинг
на поведението на свлачището след
реализацията на инфраструктурните мерки.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се
реализира с финансовата подкрепа на Европейския
съюз, чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Проектите ще се изпълняват на
територията на Република България, в рамките на 86
общини в обхвата на градските агломерационните
ареали.
Краен срок за подаване на проектни предложения: 09
февруари 2009 година.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по
схемата възлиза на- 24 220 647 лева. Размерът на

съфинансирането от Европейския Фонд
Регионално Развитие (85%) е 20 587 550 лева.

за

За отделните проекти важат следните размери на
безвъзмездна финансова помощ:
•
•

минимална сума на безвъзмездната
финансова помощ: 300 000 лв;
максимална сума на безвъзмездната
финансова помощ :1'000'000 лв.

НЯКОЛКО ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА
ЕС ОБМИСЛЯТ ПРЕДПАЗНА КЛАУЗА
СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
Гергана Грънчарова: част от парите по
ФАР вероятно ще бъдат загубени.
Не е тайна, че има няколко държави-членки на
Европейския съюз, които активно разсъждават по
налагане на предпазна клауза за България, каза
министърът по европейските въпроси Гергана
Грънчарова пред Агенция "Фокус".
„Една от страните дори взе такова решение, но го
отложи с 6 месеца, давайки последен шанс да
покажем реална промяна. Аз самата съм противник
на предпазната клауза от гледна точка на нейния
полезен ефект. Изобщо поставянето под карантина
на една основополагаща за обществото система,
каквато е правосъдната, не зарежда с мотивация и не
прави системите податливи на реална реформа. Но
хипотезата за това съществува и само конкретни
резултати могат да я свалят от разговора ни с
Комисията и държавите членки”, каза Гергана
Грънчарова, цитирана от "Фокус".
По-рано днес Грънчарова обяви пред БНР, че
България вече е изпратила своя пръв принос до ЕК за
конкретните стъпки, които са се случили в областта
"Правосъдие и вътрешни работи". Това по думите на
министъра по европейските въпроси е станало "преди
акцията срещу братя Галеви".
Грънчарова ще обсъжда изпълнението на Графика с
неотложните мерки в Брюксел на 20 и 21 октомври.
Заедно с министъра във визитата ще участва
главният прокурор Борис Велчев.
Пред Галина Димова от "Фокус" министърът по
европейските въпроси коментира, че ноември ще е
месецът за “разплащане” по темата за
предприсъединителните фондове. Надявам усилията
на екипа Плугчиева да доведат поне до добър
резултат по САПАРД, казва още Грънчарова, според
която част от средствата по ФАР вероятно ще бъдат
загубени.
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ОБЯВА ЗА РАБОТА ЗА ПОСТА
ГЕНЕРАЛЕН
СЕКРЕТАР
НА
ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА
В Официалния вестник на ЕС от 22 октомври е
публикувана обява за работа на Европейска сметна
палата за свободното работно място за поста
генерален секретар. Седалището на Европейската
сметна палата е в Люксмебург.
Обявата за работа е публикувана в Официален
вестник C 267 A от 22 октомври 2008 г. единствено на
английски и френски език.
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ОКТОМВРИ
ИЗТИЧА
КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА
ЗАЯВЛЕНИЯ ПО МЯРКА 111 ПО
ПРОГРАМА
ЗА
РАЗВИТИЕ
НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 2007-2013 г.
На 31 октомври 2008 г. изтича крайният срок по
обявата за подаване на заявления по Мярка 111
„Професионално обучение информационни дейности
и разпространение на научни знания” по Програма за
развитие на селските райони” 2007-2013 г., се
съобщава на сайта на Министерство на земеделието
и храните.
Обучаващите организации, които са кандидати по
мярката и ще получават финансова подкрепа за
провеждане на обучение в областта на земеделието
и горите, трябва да разработят проекти за обучение,
както и да подадат заявление за подпомагане в
Централно управление на ДФ „Земеделие”. След
одобрението на обучаващите организации, списък с
имената им ще бъде публикуван на сайта на МЗХ и
ДФЗ-РА.
От 01 февруари 2009 г. всички земеделски
производители, собственици и ползватели на гори
могат да преминат напълно безплатно обучение в
курсове и информационни дейности, които ще се
обявят на информационни табла, в областните и
общинските служби по земеделие, Областните
разплащетелни агенции в цялата страна, както и на
сайтовете на МЗХ и ДФЗ-РА.

Кандидатите, които са одобрени за подпомагане по
мярка 112 „Създаване на стопанства на млади
фермери”, трябва да преминат задължителен курс на
обучение в период до 3 години след одобрението на
заявленията им. Те ще бъдат записвани с предимство
в курсовете, които са избрали.
ЗЕЛЕНА КНИГА ЗА ТЕРИТОРИАЛНО
СБЛИЖАВАНЕ – ПРЕВРЪЩАНЕ НА
ТЕРИТОРИАЛНОТО РАЗНООБРАЗИЕ
В ДВИЖЕЩА СИЛА
Поканват се всички граждани и организации да
изкажат своето мнение по въпросите, обсъждани в
рамките на тази консултация.
В частност ще ни е интересно да чуем мнението на
пряко заинтересованите страни в националните
министерства, местните и регионалните органи на
властта, институциите на ЕС, на икономическите и
социалните партньори , на гражданските обществени
организации, академичната общност и гражданите.
Период на допитването : От 06.10.2008 до 28.02.2009
Цел на допитването
В заключителните документи на неофициалната
среща на министрите на ЕС, отговарящи за
устройството на териториите и регионалното
развитие (Лайпциг, май 2007 г.) бе отправена покана
към Европейската Комисия да "подготви доклад по
териториалното сближаване до 2008 г." В светлината
на това, Зелената Книга полага началото на дебати
по въпросите на териториалното сближаване, целта
на които е задълбочаване на разбирането както на
концепцията, така и на нейното влияние върху
политиката, сътрудничеството и взаимодействието.
Получените коментари и предложения ще се
публикуват в интернет. Моля прочетете специалната
декларация за защита на личните данни, приложена
към това допитване, която съдържа важна
информация за това как се обработват вашите лични
данни и коментари.
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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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