БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ
ТЕМА НА МЕСЕЦА
” Европейска харта за пътна безопасност”
13 ОКТОМВРИ - ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН
ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

На 13 октомври се отбелязва
Европейският
ден
за
пътна
безопасност
по
решение
на
Европейската комисия.
Тази година посланието на КАТ - Пътна полиция към
водачите е „Внимание и толерантност на пътя.
Шофьори, готови ли сте за движение при зимни
условия?"
Една от целите, които поставя Европейският ден за
пътна безопасност е да се популяризират някои от
най-добрите европейски практики по проблемите на
безопасността. Целта е и да се намали броя на
убитите по пътищата на Европа, припомня БНР.
По данни на МВР от началото на годината са станали
5536 пътнотранспортни произшествия. Загинали са
698 души, ранени са 6868. От началото на годината в
столицата София са станали 1014 тежки катастрофи.
България е на водещо място в ЕС по брой на
жертвите в катастрофи спрямо населението заедно с
Латвия, Гърция, Румъния, Полша и Литва, показва
проучване на Европейския съвет за сигурност на
транспорта, цитирано от ТВ ЕВРОПА.

броят им е двоен - 150 души на един милион жители
са загинали при катастрофи. В САЩ, където пътните
произшествия се сочат като тревожно много,
жертвите са 122 на един милион жители.
Докато в периода 2001 - 2008 г. състоянието на
пътищата се е подобрило във всички страни - членки
на ЕС, в България и Румъния, които влязоха в
общността през 2007 г., то се е влошило.
Най-сигурни в Европа са пътищата в Швеция,
Холандия, Великобритания и Швейцария (която не
членува в ЕС). Тези страни са под прага от 50 жертви
в пътни злополуки на милион жители. Близо до тях се
нареждат Норвегия и Германия, следват Ирландия,
Финландия, Испания, Франция, Дания, Люксембург,
Италия.
Владимир Тодоров, председател на Асоциацията на
застрахованите и пострадалите при катастрофи,
заяви, че в Европа практиките са много успешни и
там жертвите на катастрофи са намалели с около 30
до 40% . За София статистиката на „Пътна полиция"
отчита спад на броя, както на загиналите при
катастрофи, така и при ранените. Според данни на
статистиката всяка година в Българиая при
катастрофи загиват над 1000 души, а над 8000
претърпяват инциденти на пътя.

Средно 79 души на 1 милион жители са жертвите на
катастрофи в ЕС миналата година. В България обаче
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НОВИНИ
ИНФОРМАЦИОННИ
ДНИ
ПО
ПРОГРАМА
ЗА
ТРАНСГРАНИЧНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО
МЕЖДУ
БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ИНСТРУМЕНТА
ЗА
ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА
ПОМОЩ – 7-8 ОКТОМВРИ 2009 Г
Министерство
на
регионалното
развитие
и
благоустройството,
България
(Управляващ
орган)
в
сътрудничество с Министерство на
местното самоуправление, Македония
(Национален
партниращ
орган)
организират информационни дни по
Първата покана за набиране на
по
Програма
за
предложения
трансгранично сътрудничество между
България и Македония, съ-финансирана
от
Инструмента
за
предприсъединителна
помощ,
CCI
Номер
2007CB16IPO007.
Информационните дни ще се състоят на 7 октомври
2009 г. , сряда, в гр. Кюстендил, България, и на 8
октомври, четвъртък, в гр. Струмица, Македония.
Срещата в гр. Кюстендил ще се състои от 11:00 до
15:00 часа в Залата на Областна администрация
Кюстендил, с адрес ул. „Демокрация" №44.
На следващия ден - 8 октомври, се организира
информационен ден в гр. Струмица, от 11:00 до 15:00
часа в Дом на армията, ул. "Благой Мучето", 2 етаж
(Градски парк).
В информационните дни ще участват представители
на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството (УО), на Министерство на
местното самоуправление (Национален партниращ
орган), и на екипа за Техническа помощ.
На 14 септември 2009 г. стартира набирането на
проектни предложения по Програма за трансгранично
сътрудничество между България и Македония, съфинансирана
от
Инструмента
за
предприсъединителна
помощ,
CCI
Номер
2007CB16IPO007.
Предвиденият
бюджет
за

настоящата Покана за предложения от двете
партниращи страни възлиза на 4 131 652 евро.
Проектните предложения трябва да попадат в една от
двете приоритетни оси:
1.

Икономическо
сближаване

развитие

и

2.

Подобряване качеството на живот

социално

Пълният пакет от документи, включително и Насоките
за кандидатстване се намират на и могат да бъдат
свалени
от следните Интернет
страници:
http://www.ipa-cbc-007.eu
,
http://www.mrrb.government.bg и http://www.mls.gov.mk
Крайният срок за набиране на проектните
предложения е 16:00 часа местно време на 14
декември 2009 г. на адреса, посочен в Насоките за
кандидатстване за настоящата Покана за набиране
на проектни предложения.
Събитията в рамките на информационната кампания
се организират от Обединение „СТРАТЕГМАЕвропейски институт" с финансовата подкрепа по
проект BG 2006/018-389.01.03.01 Техническа помощ.
ПОКАНА
ЗА
ПРЕДСТАВЯНЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СФЕРАТА
МЛАДЕЖТА

НА
НА

В Официалния вестник на ЕС от 8 октомври е
публикувана покана за представяне на предложения
– EACEA/25/09 – Действие 4.1 – Подкрепа за
организации, осъществяващи дейност на европейско
равнище в сферата на младежта.
Целта на поканата за представяне на предложения е
да окаже подкрепа на постоянните дейности на
организации, действащи на европейско равнище в
сферата на младежта, като реализира цели от общ
европейски интерес.
Тези дейности трябва да допринасят за
насърчаването на активното участие на младите
граждани в обществения живот и обществото, както и
за разработването и осъществяването на действия за
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европейско сътрудничество в сферата на младежта в
общ смисъл.
Тези организации могат да кандидатстват за годишни
безвъзмездни средства с цел подпомагане на
оперативните разходи. Право на кандидатстване
имат:
•
•

организации
с
нестопанска
цел,
осъществяващи дейност на европейско
равнище с насоченост към младите хора,
европейски
мрежи,
представляващи
организации, работещи в полза на младите
хора.

Целта на поканата за представяне на предложения е
подбор на организации за сключване на годишни
споразумения за отпускане на безвъзмездни
средства, считано от бюджетната 2010 година.
Настоящата покана за представяне на предложения
не се отнася за организации, които вече са сключили
Рамково споразумение за партньорство с Агенцията
за периода 2008—2010 г.
За да има право на безвъзмездни средства за
оперативни разходи, организацията трябва да
отговаря на следните условия:
•
•
•
•
•

да е неправителствена организация,
да е регистрирана съгласно изискванията на
закона най-малко една година преди датата
на подаване на заявлението,
да е организация с нестопанска цел,
да е младежка организация или структура с
по-широки цели, част от дейностите на която
са предназначени за младежта,
да привлича младите хора в управлението
на дейностите, развивани в тяхна полза, да
има най-малко един постоянен член на
персонала (независимо дали получава
трудово възнаграждение). Допуска се
изключение за организации, които никога не
са получавали безвъзмездни средства по
настоящото действие и които възнамеряват
да наемат постоянен член на персонала в
случай на предоставяне на безвъзмездни
средства.

Допускат се кандидатури на организации със
седалище в една от следните страни:
•
•

държавите-членки на Европейския съюз,
държавите от Европейската асоциация за
свободна търговия (ЕАСТ), членове на
Европейското икономическо пространство
(ЕИП): Исландия, Лихтенщайн, Норвегия,

•
•

•

страните кандидатки за присъединяване към
Европейския съюз, които се ползват от
предприсъединителната стратегия: Турция,
страните от Западните Балкани: Албания,
Босна и Херцеговина, Хърватия, Бивша
югославска република Македония, Черна
гора, Сърбия,
следните
източноевропейски
страни:
Беларус, Молдова, Руската федерация,
Украйна.

Кандидатстващите организации трябва да имат
действащи структури в най-малко 8 от
горепосочените страни.
В годишната си работна програма, обхващаща
бюджетната 2010 година, организациите трябва да
включат редица дейности в съответствие с
принципите, които подчертават действието на
Общността в сферата на младежта.
Дейностите, които имат потенциал да допринесат за
укрепването и повишаването на ефективността на
действието на Общността, са следните:
•
•
•
•
•
•
•

Група 1: представителство на европейско
равнище на възгледите и интересите на
младите хора в тяхното многообразие,
Група 2: младежки обмен и доброволчески
дейности,
Група 3: неинституционализирано и
неформално обучение и програми за
младежки дейности,
Група 4: насърчаване на междукултурното
познание и разбиране,
Група 5: дебати по европейски въпроси,
политиките на Европейския съюз или
младежките политики,
Група 6: разпространение на информация за
действия на Общността,
Група 7: действия, насърчаващи участието и
инициативите от страна на младежите.

Заявленията за предоставяне на безвъзмездни
средства ще бъдат оценявани, като се вземат
предвид следните качествени критерии:
•
•
•
•

съответствие с условията на целите на
програмата,
качество на планираните дейности,
въздействие и ефект на разпространение на
тези дейности сред младите хора,
географско въздействие на планираните
дейности,
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•

участие на младежи в организацията на
съответните структури, а също следните
количествени критерии:

•

планираните дейности,
групи включени дейности,
засегнатите теми,
младежите, участващи в дейностите, и поспециално на тези в неравностойно
положение,
страните участнички.

Общият бюджет, разпределен за съфинансиране на
организации,
оперативните
разходи
на
осъществяващи дейност на европейско равнище в
областта на младежта съгласно настоящата покана
за представяне на предложения, се оценява на 1 400
000 EUR Финансовата помощ на Общността не може
да надвишава 80 % от общите оперативни разходи.
Максималният ежегоден размер на безвъзмездните
средства, отпускани от Общността на отделните
организации е 35 000 EUR за годишно оперативно
споразумение.
За изчисляването на размера на безвъзмездните
средства за оперативни разходи, кандидатстващите
организации могат да избират между две схеми на
финансиране:
•
•

BELGIQUE/BELGIË
•

Брой на:
•
•
•
•

1140 Bruxelles/Brussel

финансиране по единна ставка;
традиционното бюджетно финансиране на
допустими разходи (изчисляване въз основа
на бюджета).

Заявленията за предоставяне на безвъзмездни
средства трябва да са съставени на един от
официалните езици на ЕС, като се използва
специално изработеният за тази цел електронен
формуляр.
Надлежно попълненият електронен формуляр за
заявление следва да бъде подаден до 9 декември
2009 г. Хартиен екземпляр от заявлението, съдържащ
оригинален подпис на лицето, оправомощено да
поема правни задължения от името на
кандидатстващата организация, следва да се изпрати
също до 9 декември 2009 г. на следния адрес:
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Youth Unit (P6) — Grant application — Action 4.1 —
2010
Avenue du Bourget 1 (BOUR — 4/29)

•

по пощата (важи датата на пощенското
клеймо),
чрез куриерска служба (важи датата на
получаване от куриерската служба,
доставяща заявлението до Изпълнителната
агенция).

Заявления, изпратени по факс или по електронна
поща, няма да бъдат разглеждани.
Формулярите могат да бъдат изтеглени от интернет
на следния адрес:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
Заявленията трябва да отговарят на условията,
описани в Указания за подаване на заявления —
Покана за представяне на предложения EACEA/25/09,
да бъдат подадени на предвидения за целта
формуляр и да съдържат съответните приложения.
Тези документи могат да се намерят на следния
адрес
в
интернет:
Агенцията:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
ЛИСАБОНСКИЯТ
ИНСТИТУЦИИТЕ,
ГРАЖДАНИТЕ

ДОГОВОР
–
ПОЛИТИКИТЕ,

Институтът
за
публична
администрация публикува книгата на
доц. д-р Ингрид Шикова „Лисабонският
договор – институциите, политиките
гражданите”.
Тук ви представяме
въведението от доц. д-р Юлия
Захариева.
Доц. д-р Ингрид Шикова посочва, че целта на
настоящата публикация е да предложи в синтезиран
и концентриран вид информация за Лисабонския
договор и да го направи по-близък за всички, които
биха желали да получат повече знания в сферата на
европейската интеграция. Тя се справя отлично с
тази задача, а задачата никак не е лесна.
Едва ли е необходимо да се изтъква, че
съдържанието на Лисабонския договори и мащабите
на реформите в нормативната база на ЕС са остро
актуални проблеми. Подписването на този договор на
13.12.2007г. е резултат на усилия, мобилизирали
огромен експертен и политически капацитет в
продължение на близа седем години. Тези усилия
бяха
насочени
към
адаптирането
на
“конституционните”
основи
на
ЕС
към
предизвикателствата на 21 век и новата география на
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обединението. Днес текат процедурите по
ратификацията на Лисабонския договор, които също
са наситени с напрежения и поради свежи спомени за
горчив опит, във връзка със съдбата на
предшествуващия го Конституционен договор, и с
динамиката в обществените нагласи.
Лисабонският договор трябва да се познава. Не мога
да се съглася с формулировката, че публикацията е
предназначена за тези, които биха желали да знаят
повече. За професионалните и експертни среди
знанието е задължително, а за широката
общественост у нас проблемите на европейската
интеграция са вече част от политическата и правна
култура.
При всяка реформа на договорите за ЕО/ЕС едно от
задачите е опростяването на нормативната база, за
да бъде достъпна не само за тесните специалисти.
Но тази задача се оказва трудно постижима.
Трудностите идват и от механизмите, чрез които се
извършват реформите. Използва се ревизионният
подход, което означава, че се правят промени,
заличават се или се добавят текстове, в действащите
Учредителни договори. Не случайно другото име на
Лисабонския договор е Договор за реформи. Месеци
след подписването му, умишлено или не, все още не
се публикува т.н. консолидиран текст на двата акта:
Договора за ЕС /в новата му редакция след Лисабон/
и Договора за функциониране на ЕС /ревизирания
Римски договор за ЕО/. Лисабонският договор е
публикуван в Официален вестник на ЕС на български
език от 17.12.2007г. /2007, С306/01/. Този текст
съдържа само измененията и работата с него
затруднява дори и най-подготвените специалисти.
Заслуга на доц. Шикова е, че тя е извела основните
промени и нови акценти, като е систематизирала
информацията тематично по линия на: институциите,
правната характеристика и компетентността на ЕС,
политиките, процеса на вземане на решения и
гражданите. Тя обаче е надхвърлила заявената цел
да предостави само концентрирана информация. На
много
места
в
изложението
присъства
изследователят с авторови коментари и прогнози, с
логично и компетентно обобщени изводи.

състоя
първото
от
поредицата
събития, които представят пред
публика
европейските
софийската
програми и мрежи, намиращи се на
територията на града.
Събитията са част от проекта „Европа в София",
финансиран по програма „Европейски проекти и
развитие на гражданското общество" на Столична
Община и изпълняван от Центъра за модернизиране
на политики и Портал ЕВРОПА.
Ирина Йорданова, общински съветник и председател
на Комисията по Европейски въпроси и връзки с
гражданското общество, представи целите на
програма „Европейски проекти и развитие на
гражданското общество", която финансира проекта.
Тя подчерта, че програмата цели общинските
съветници да установят по-тесен контакт с
гражданите и да се спомогне за по-доброто
запознаване с възможностите, които ЕС предоставя
чрез своите програми и мрежи на територията на
столицата.
В рамките на организирания „Панаир ЕВРОПА"
участниците във форума имаха възможност да се
запознаят с работата на: Информационен център на
Европейския съюз, Информационен център „Европа
Директно - София" , Enterprise Europe Network,
Европейски потребителски център - България, Мрежа
EURES за насърчаване на мобилността, SOLVIT,
Национално сдружение на българските европейски
клубове, Център за развитие на човешките ресурси с
Програмата за образование и обучение - "Учене през
целия живот", включваща четирите секторни
програми "Коменски", "Еразъм", „Леонардо да Винчи",
„Грюндвиг" , Национален център „Европейски
младежки програми и инициативи"- програма
Младежта в действие, Програма ПРОГРЕС,
представлявана от Министерство на труда и
социалната политика, Европейски документационен
център към Националната библиотека „Св. Св. Кирил
и Методий", Европейски документационен център по
право на ЕС, Европейски документационен център СУ"Св.Климент Охридски", Информационен център
на Съвета на Европа , Кафе Бабел.

Публикацията ще бъде полезна за много широк кръг
специалисти, за учебния процес във всякакви форми
на подготовка, за университетите, за медиите и за
всеки, който би желал да знае повече.

Експерти от центровете, организациите и
институциите, които представляват програмите,
отговориха на конкретни въпроси на гражданите в
рамките на Панаира и в неформална дискусия след
презентацията на програмите.

"ЕВРОПА В СОФИЯ" ПРЕДСТАВИ
ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ПРОГРАМИ
И
МРЕЖИ В СТОЛИЦАТА

Най - активните и знаещи участници спечелиха
награди от импровизираната викторина с въпроси по
възможностите, които европейските програми и
мрежи, намиращи се на територията на града,
предоставят.

На
12
октомври
в
читалище
„Славянска

столичното
Беседа"
се

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК
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задължително официалните становища на ЕК.

5

ДЕН НА КАРИЕРАТА ЗА ХОРА С
УВРЕЖДАНИЯ
Утре, 14.10.2009 г., от 13.00 часа в столичния хотел
“Радисън САС”, зала “Александър” Българското
сдружение за личностна алтернатива (БСЛА) в
партньорство с Агенцията по заетостта, Агенцията за
хора с увреждания и Българската стопанска камара
провежда “Ден на кариерата за хора с увреждания
2009 – мост за намаляване на ефектите от кризата”,
се съобщава на сайта на Агенцията по заетостта.
Проявата се организира за пети път. В тазгодишното
издание ще участват 20 български и чуждестранни
компании в областта на банковото дело,
застраховането, услугите, IT технологиите и
недвижимите имоти, които ще предложат работа на
над 150 души с увреждания с различна
професионална
квалификация.
Целта
е
работодателите и търсещите работа лица от град
София да осъществят директен контакт и подбор за
свободните работни места.
Приветствие към участниците ще направи заместникминистърът на труда и социалната политика г-н
Красимир
Попов.
Официални
гости
са
изпълнителният директор на Агенцията по заетостта
– г-жа Росица Стелиянова, г-жа Велина Парушкова от
Агенцията за хора с увреждания и лицето на
кампанията г-жа Албена Атанасова – зам.-кмет в
Столична община.
По традиция преди официалното откриване се
провежда семинар по различни актуални въпроси,
касаещи хората с увреждания. На него главният
експерт в Агенцията по заетостта Иван Иванов ще
направи презентация на мерки и програми, с
преференции за работодатели, осигурили на хора с
увреждания субсидирана заетост. Насърчителните
мерките са насочени към работодатели, наели на
работа безработни младежи до 29 години с
увреждания, безработни лица с трайни увреждания и
хора с увреждания за временна, сезонна или
почасова работа. Работодателите ще бъдат
информирани за процедурата за подбор и с
условията за кандидатстване.
Присъстващите ще бъдат запознати с Националната
програма за заетост и обучение на хора с трайни
увреждания, както и със схемите по ОП “Развитие на
човешките ресурси” - “Асистенти на хора с
увреждания” и “Грижи в семейна среда”.
ПОКАНА
ЗА
ПРЕДСТАВЯНЕ
НА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА
ПРОГРАМА
„ОБУЧЕНИЕ
ПРЕЗ
ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“ ЗА 2010 ГОДИНА

В Официалния вестник на ЕС от 15 октомври е
публикувана покана за представяне на предложения
2010 г. – EAC/41/09 по програма „Обучение през
целия живот“.
Тази покана за представяне 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) (Решение №
1720/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 15 ноември 2006 г. за създаване на Програма за
действие за обучение през целия живот http://eurlex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:20
06:327:0045:0068:EN:PDF
и
Решение
№
1357/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 16 декември 2008 г. за изменение на Решение №
1720/2006/ЕО:
http://eurlex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:20
08:350:0056:0057:EN:PDF). Програмата обхваща
периода от 2007 г. до 2013 г. Специфичните 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 степени на образование и
професионално образование и обучение, и е
достъпна за всички субекти, изброени в член 4 от
решението.
С изключение на програмата „Жан Моне“, която е
достъпна за висши учебни заведения от цял свят,
Участниците трябва да бъдат установени в една от
следните страни:
•
•
•

27-те държави-членки на Европейския съюз,
страните от ЕАСТ и ЕИП: Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия,
страните кандидатки: Турция.

Освен това:
Кандидатите от Хърватия и бившата югославска
република Македония имат право на участие в
следните дейности:
•
•
•
•
•

партньорски дейности по програмите
„Комениус“, „Грундвиг“ и „Леонардо да
Винчи“;
обучения на работното място по програмите
„Комениус“ и „Грундвиг“;
мобилност по програмата „Леонардо да
Винчи“;
посещения и обмяна на опит по програмата
„Грундвиг“;
мобилност с учебна цел за студенти по
програмата „Еразмус“;

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК
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•
•
•

мобилност за персонала по програмата
„Еразмус“;
подготвителни посещения по всички
секторни програми и
учебни посещения по ключова дейност 1 от
общата програма.

По настоящата покана не е възможно със средства по
програмата да се финансира индивидуалната
мобилност от други държави, участващи в програма
„Обучение през целия живот“, към Хърватия и бивша
югославска република Македония.
В съответствие с член 14, параграф 2 от решението
за създаване на програмата за обучение през целия
живот многостранните проекти и мрежи по
програмите „Комениус“, „Еразмус“, „Леонардо да
Винчи“ и „Грундвиг“ и основните дейности по общата
програма са насочени и към партньори от трети
страни, които не участват в програмата за обучение
през целия живот на основание член 7 от решението.
Моля, използвайте за справка ръководството по
програмата за обучение през целия живот за 2010 г.
за подробна информация за съответните дейности и
условията за участие.
Общият бюджет, отпуснат по тази покана, възлиза на
1 016 млн. EUR. Освен това е предвиден бюджет,
възлизащ на 1,9 милиона EUR, за участието на
Хърватия, а 1,1 милиона EUR са предвидени за
участието на бившата югославска република
Македония.

Този каталог съдържа всички сортове, чиито семена
съгласно член 16 от горепосочената директива не са
предмет в ЕИП на пазарни ограничения, свързани със
сорта, освен в случаите, предвидени в член 16,
параграф 2 и член 18 от горепосочената директива.
КАМПАНИЯ
БЕЗОПАСНОСТ

ЗА

ПЪТНА

Със започването на новия зимен сезон
пътнотранспортните произшествия в София и
страната се увеличават значително. Екипът на
Европейския информационен център „Европа
Директно" - София се присъединява към акцията на
КАТ "Пътна полиция" за поставяне на предпазни
колани от шофьорите и пътниците в автомобилите.
На 16 октомври 2009 г. Европейският информационен
център „Европа Директно" - София ще проведе
кампания в подкрепа на европейските мерки за пътна
безопасност.
В района на Цариградското шосе ще бъдат
разпространявани листовки и светлоотразителни
жилетки на шофьорите, като насърчаване на
спазването на правилата за пътна безопасност.
Основни акценти в акцията ще бъдат поставянето на
предпазни колани на предните и на задните седалки,
шофирането в трезво състояние, както и
използването на светлоотразители, осигуряващи поголяма видимост на участниците в движението.

Размерът на предоставените безвъзмездни средства,
както и продължителността на проектите, варират в
зависимост от фактори като вида на проекта и броя
на участващите държави.

ТРИ НОВИ ПРОЦЕДУРИ ЩЕ БЪДАТ
ОТКРИТИ ПО ОПАК ДО КРАЯ НА
ГОДИНАТА

ОБЩ КАТАЛОГ НА СОРТОВЕТЕ ОТ
ЗЕЛЕНЧУКОВИ ВИДОВЕ

Шестото официално заседание на
Комитета за наблюдение (КН) на
Оперативна
програма
„Административен капацитет" (ОПАК) се
състоя на 19 октомври тази година.

На 16 октомври 2009 г., в Официалния вестник на ЕС
е публикуван „Общ каталог на сортовете от
зеленчукови видове — 28-пълно издание“.
Общият каталог на сортовете от зеленчукови видове
се публикува в съответствие с разпоредбите на член
17 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 юни
2002 г. относно търговията със семена от
зеленчукови култури.
В съответствие с влизането в сила на
Споразумението за Европейското икономическо
пространство (ЕИП) общият каталог включва също
сортове от страните от ЕАСТ, които изпълняват
изискванията на споразумението.

Това съобщи правителствената прес служба. На
заседанието Комитетът одобри три нови процедури,
които Управляващият орган ще открие до края на
годината.
Първата е по подприоритет 2.1. „Модерно управление
на човешките ресурси в държавната администрация".
Процедурата ще бъде обявена през декември, а
крайният срок за подаването на предложения е месец
февруари 2010 г. По нея ще може да кандидатства
администрацията на МС.
Целта на процедурата е да се подобри системата за
заплащане и мотивацията на служителите, което ще
повиши качеството на работа в държавния сектор.
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Втората процедура е по подприоритет 2.2.
„Компетентна
и
ефективна
държавна
администрация". Тя ще бъде обявена през ноември, а
крайният срок за подаването на предложения е месец
януари 2010 г. Бенефициент е Институтът по
публична администрация (ИПА).
Целта на процедурата е да се укрепи капацитетът на
ИПА и да се предоставят качествени и ефективни
обучения за централната, областните и общинските
администрации.
Последната процедура е по подприоритет 3.1
„Подобряване на обслужването за гражданите и
бизнеса, в това число чрез развитие на електронното
управление". Тя ще бъде обявена през месец 2009 г.,
проектни предложения ще могат да се подават до
януари 2010 г.
Тази процедура е насочена към Министерството на
транспорта
информационните
технологии
и
съобщенията. Нейната цел е да гарантира
предоставянето на качествени и насочени към
потребителя електронни административни услуги.
На заседанието беше одобрен актуализиран вариант
на Годишния доклад за изпълнението на програмата
за 2008 г.
Комитетът прие незначителни промени в ОПАК,
свързани с промяната в структурата на
Правителството. Засега не съществува необходимост
от преразглеждане на приоритетите на Оперативната
програма.
С постановление № 194 новото българско
правителство закри Министерството на държавната
администрация и административната реформа
(МДААР). В Министерството на финансите (МФ) се
създаде
дирекция
„Оперативна
програма
„Административен капацитет", която пое ролята на
УО на програмата. Към администрацията на
Министерския съвет (МС) преминаха функциите,
свързани с изграждането и развитието на
административните структури, управлението на
човешките ресурси в държавната администрация,
контролът в държавната администрация и
административното регулиране. Към Министерството
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията (МТИТС) преминаха функциите,
свързани с развитието на електронното управление и
административното обслужване по електронен път.
От стартирането на програма ОПАК са отворени
общо 26 процедури, 260 проекта са одобрени за
финансиране, а сключените договори са на стойност
от близо 140 млн. лв. Реално изплатените средства
са над 62,6 млн. лв.

До този момент по ОПАК са изплатени над 67,8 млн.
лв. лв., като с тази сума изплатените средства по
ОПАК от програмния бюджет за 2008 г. стават 100 %.
За последните две години по ОПАК са усвоени 19,21
% от цялата сума от 181 млн. евро по програмата за
2007 - 2013 г.
СТАРТИРА
ПРОЦЕДУРА
ЗА
НАБИРАНЕ
НА
ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОП „ЧОВЕШКИ
РЕСУРСИ”
МОМН набира проекти по програма за
предоставяне
на
безвъзмездна
финансова помощ „Интеграция на
децата и учениците от етническите
малцинства
в
образователната
система”.
Министерство на образованието, младежта и науката
кани
желаещите
да
представят
проектни
предложения по Приоритетна ос 4 “Подобряване на
достъпа до образование и обучение”, Основна област
на интервенция 4.1. “Достъп до образование и
обучение на групи в неравностойно положение”,
посредством схема за безвъзмездна финансова
помощ: BG051PO001- 4.1.03 Интеграция на децата и
учениците
от
етническите
малцинства
в
образователната система.
Целта на схемата е да създаде условия за поуспешната социална и трудова реализация на децата
и учениците от етническите малцинства, които са
попаднали или са застрашени да изпаднат в
състояние на изключеност, чрез:
•
•

подобряване на условията за равен достъп
до образование и обучение;
засилване на мотивацията за включване в
образователния процес.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ е
6 000 000 лева, като от тях 5 100 000 лева са
предоставени от Европейския социален фонд.
Размерът на безвъзмездната финансова помощ за
един проект трябва да е в следните параметри:
Минимален размер на безвъзмездната финансова
помощ: 50 000 лева
Максимален
размер
на
финансова помощ: 390 000 лева

безвъзмездната

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
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•
•

•
•

•

•
•

•

Подобряване на вътрешната и външната
среда в приемните детски градини и
училища.
Продължаване на процеса по извеждане на
децата от сегрегираните ромски училища
(вкл. транспортирането им от ромските
населени
места/квартали/махали
до
училище).
Адаптиране към учебния процес на
отпаднали и необхванати от училището
ученици.
Дейности, насочени към съхраняване и
развиване на културната идентичност на
децата и учениците от етническите
малцинства.
Дейности, насочени към взаимното
опознаване на културното многообразие
чрез съвместно провеждане на традиционни
празници на различните етноси с активното
участие на родителите (представяне на
обичаи, традиции, песни, танци, фолклор,
концерти, изложби и др.)
Обучение и подготовка на учители и
възпитатели за работа в мултикултурна
среда.
Организиране
и
осъществяване
на
информационни кампании за етническа
толерантност в детските градини и
училищата.
Осигуряване
на
информираност
и
публичност по проекта (със задължителен
характер).

Кандидатът трябва да бъде:
•

•
•
•

•

община или звено на община смисъла на чл.
5, ал. 2 и параграф 1, т. 8 от
Допълнителните разпоредби на ПМС 121 от
31.05.2007
училище
детска градина
висше училище или звено на висше
училище по смисъла на чл. 5, ал. 2 и
параграф 1, т. 8 от Допълнителните
разпоредби на ПМС 121 от 31.05.2007
организация, регистрирана по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел
(неправителствена организация - НПО)

В случаите, когато кандидатът е община,
организация, регистрирана по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел (НПО) или

висше училище, той задължително трябва да има
за партньор училище/а и/или детска градина/и.
Проектните предложения се подават в:
•
•
•

Министерство на образованието, младежта
и науката
Главна дирекция “Структурни фондове и
международни образователни програми”
бул. „Цариградско шосе” №125, бл. 5, ет.1,
София 1113

Краен срок за представяне на проектните
предложения: 21 декември 2009 г., 16.00 часа местно
време.
1989: ГОДИНА НА РЕВОЛЮЦИИ. 20
ГОДИНИ ПО-КЪСНО
Пресслужбата
на
Европейския
парламент представя хронология на
бурните събития от историческата
1989 г.
Преди две десетилетия съветската империя в
Централна и Източна Европа рухна. Хората излязоха
по улиците, съветският лидер Михаил Горбачов не
използва сила за овладяване на протестите.
1989 година в дати:
Февруари - април: Кръгла маса за преговори между
полската комунистическа партия и движението
"Солидарност"
Март: Близо 80 000 демонстранти се събират в
Будапеща с призив за демокрация. Опозиционна
кръгла маса се формира в Унгария.
4 и 18 юни: Полу-свободни избори в Полша.
Разгромяваща победа за "Солидарност".
27 юни: Министрите на външните работи на Австрия
и Унгария се договорят за премахване на оградата от
бодлива тел на границата между двете страни
19 август: Символично отваряне на границата между
Австрия и Унгария за три часа
23 август: "Балтийската верига" . Два милиона души
от балтийските републики свързват ръцете си в жива
верига, която се простира на 600 километра от Талин
през Рига до Вилнюс, с настояване за суверенитет.
Поводът е 50-годишнината от пакта Молотов Рибентроп между Съветския съюз и Хитлерова
Германия, който оставя Литва, Латвия и Естония в
зоната на влияние на Съветите.
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24 август: Тадеуш Мазовецки от "Солидарност" става
полски премиер, след като става ясно, че
комунистическият кандидат не е в състояние да
сформира кабинет. Сформира се първото
некомунистическо правителство в комунистическия
блок.
11 септември: Унгарското правителство обявява, че
германските бежанци от ГДР няма да бъдат
репатрирани, а вместо това ще им бъде позволено да
пътуват на Запад. 13 000 бежанци от Източна
Германия преминават през Унгария за Австрия и
Федералната република.
9 октомври: Над 70 000 души демонстрират в град
Лайпциг и пеят "Ние сме народът" ("Wir sind das
Volk").
18 октомври: Ерих Хонекер подава оставка в
Източна Германия.
4 ноември: Близо един милион души се събират на
демонстрация на Александърплатц в Берлин
9 ноември: Пада Берлинската стена
10 ноември: Пленум на ЦК на БКП гласува оставката
на Тодор Живков
17 ноември: "Кадифена революция" в Чехословакия.
Масовите демонстрации свалят комунистическото
правителство.
16 декември: Протести избухват в Тимишоара,
Румъния. По-късно те се разпростират в Букурещ
25 декември: Николае Чаушеску и съпругата му са
екзекутирани.
ЕК
ОБЯВИ
КОНКУРС
ЗА
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕЛЕНИ СТОЛИЦИ
ЗА 2012 Г. И 2013 Г
Европейската комисия обяви началото
на годишния конкурс за следващите
новите европейски зелени столици.
Тя цели да способства за това големите европейски
градове да станат по-привлекателни и хигиенични
места - „подходящи за живеене", предава Рапид.
Престижната награда за Европейска зелена столица
отличава градовете, които правят най-много за
съобразяване на градския живот с околната среда.
По-рано тази година Стокхолм и Хамбург бяха
отличени като първите победители, съответно за
2010 г. и 2011 г.
Започна надпреварата за наградата „Европейска
зелена столица" за 2012 г. и 2013 г. Всеки град от ЕС
с повече от 200 000 жители може вече да се

кандидатира за наградата. Инициативата е открита за
27-те държави-членки, за кандидат-членките (Турция,
Бивша югославска република Македония (БЮРМ) и
Хърватия) и страните от Европейското икономическо
пространство (Исландия, Норвегия и Лихтенщайн).
Кандидатурите ще се оценяват въз основа на 11
критерия, свързани с околната среда, в това число
местния принос в борбата срещу климатичните
изменения, производството и управлението на
отпадъци, природа и биоразнообразие, транспорт,
въздух и вода.
Градовете могат да подадат по електронен път
заявление за участие. Срокът за подаване на
заявления едновременно за наградите за 2012 г. и
2013 г. е 1 февруари 2010 г. Победителите ще бъдат
обявени през октомври 2010 г.
Журито е съставено от представители на
Европейската комисия, Европейската агенция за
околна среда и важни европейски и международни
екологични организации.
Наградата получава градът, който неизменно показва
високи екологични показатели и е поел дългосрочен
ангажимент за амбициозни действия, по-нататъшно
подобряване на околната среда и устойчиво
развитие. Целта е градовете-победители да
мотивират други европейски градове и да рекламират
най-добрите практики.
НОВА
НАУЧНА
ПРОГРАМА
ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

ЗА

Набират се предложения за научноизследователски
проекти
за
обществените услуги и за недостига
на енергийни ресурси.
Френският Институт за международни отношения
(IRFI) и "Ландън Скуул ъв Икъномикс" (LSEЕ) обявиха
нова научна програма, насочена към региона на
Югоизточна Европа.
Изследванията обхващат академични дисциплини
като икономика, политически науки, международни
отношения и социална политика в региона.
Програмата се финансира от Фондация "Латсис".
Програмата цели да развие познанията и опита за
политиките и настоящите условия в Югоизточна
Европа, като ги предостави на целева аудитория от
лидери и вземащи решения както в региона, така и на
ниво Европейски съюз. Идеята е хората, свързани в
най-голяма степен с планирането и осъществяването
на съответните политики в държавите от региона и в
ЕС, да бъдат ангажирани в резултатите от тази
програма.
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Програмата се изпълнява в сътрудничество между
IRFI и LSEЕ и стартира от 1 октомври 2009 г., като ще
бъде многогодишна.
Сред целите на програмата са да развие изследвания
и проучвания с високо качество, които да бъдат
уместен принос към текущите дебати за политиките в
региона, както и да насърчи функционирането на
мрежи за сътрудничество между IRFI, LSEЕ и
партньори в страните от Югоизточна Европа, с което
да се създаде образователен и изследователски
капитал в региона.
В първата година, програмата се фокусира конкретно
върху две теми - недостига на енергийни ресурси и
публичната политика.
Публикувани са две обявления за набиране на
външни научноизследователски проекти - за
управление на обществените услуги в Югоизточна
Европа (The Management of Public Services in South
East Europe: Implications for quality, reliability, efficiency
and equity) и за справяне с недостига на енергийни
ресурси в региона (Mapping Energy Poverty in South
East Europe: Status Quo and Policy Options).
Срокът за подаване на предложения е 30 ноември
2009 г.
"ЕВРОПА ДИРЕКТНО" - СОФИЯ:
ФОТОКОНКУРС
"СНИМКА
ПРЕЗ
СТЕНАТА"
Победителят ще получи цветен фотопринтер.

Берлинската стена с фотоконкурс "Снимка през
стената".
Желаещите да участват в конкурса - любители и
професионалисти - могат да изпращат снимките си
както
по
електронен
път
чрез
сайта
http://photo.europe.bg , така и на хартиен носител в
пратка на адрес:
Европейски информационен център „Европа
Директно”,
ул. „Раковски” 101, мецанин
София 1000.
Срокът за подаване на фотографии е 30
ноември 2009 г.
Наградата за победителя е цветен фото-принтер.
Най-оригиналните снимки ще бъдат изложени в
Читалище „Славянска беседа” в София. След това
изложбата ще може да бъде видяна и в
Информационния център "Европа Директно" - София.
Берлинската стена е болезненият физически образ
на „Желязната завеса”, която разделяше Европа и
символично, и идеологически, и политически от края
на Втората световна война до края на Студената
война.
Екипът на фотоконкурса, организиран от "Европа
Директно" - София, съвместно с Портал ЕВРОПА,
Центъра за модернизиране на политики и
Европейския институт, би искал да повиши
обществения интерес към темата за миналото и
бъдещето на Европа и ценностите на демокрацията и
свободата.:

Информационният център "Европа Директно" - София
отбелязва двадесетата годишнина от падането на

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК
Информацията и мненията, публикувани в този бюлетин, не отразяват
задължително официалните становища на ЕК.

11

За контакти:
София
ул. “Г.С. Раковски” №96
Тел.: +359 2 471 98 18
Факс: +359 2 471 98 18
Е-поща:direct@europe.bg

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНСТИТУТ
В ПАРТНЬОРСТВО С:

Портал ЕВРОПА

Център за модернизиране на политики

Читалище „Славянска беседа”

Столична Община
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