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Европейската служба за подбор на персонал
Еuropean Communities Personnel Selection Office
(EPSO) е основана на 26 юли 2002. Нейната задача е
да организира открити конкурси за селекция на
високо квалифицирани кадри за работа във всички
институции на Европейския съюз, а именно
Европейския парламент, Съвета на ЕС, Европейската
комисия, Европейския съд, Европейската сметна
палата, Икономическия и социален комитет, Комитета
на регионите и Европейския омбудсман. Службата
започва да функционира от 1 януари 2003.
Целта и е да предостави на обществеността
свободен достъп до достоверна информация за
начина за набиране на персонал в институциите на
ЕС и за най-доброто възможно използване на
информационните технологии с цел подобряване
управляването на избирателните процедури.
Всеки сайт с комерсиална цел, който предоставя
информация свързана с ЕПСО, избирателните
процедури, прави това без одобрението на ЕПСО.
ЕПСО не носи отговорност за съдържанието на тези
сайтове. ЕПСО, също така, не носи отговорност за
съдържанието на които и да е сайт, извън
официалния.

•

За някои длъжности може да има специфични
изисквания в зависимост от позицията и
длъжностната характеристика.
Институциите на ЕС предлагат многобройни
възможности за професионално развитие. 23-те
официални езика в ЕС предоставят големи
възможности за работа като писмен и устен преводач
или юрист-лингвист. Работата на лингвиста изисква и
добро владеене на трети език на ЕС.
Професионалните възможности извън езиковата
област обхващат
видовете работа, които са
характерни за всяка една държавна администрация.
Работата като администратор може да включва
подготовка на документи по определена политика,
работа в областта на научните изследвания, на
човешките ресурси, управление на проекти,
разработване на комуникационни стратегии, даване
на правни съвети, осъществяване на проекти,
свързани с информационните технологии.
Освен удовлетворението от интересната
предизвикателна работа, ЕС предлага:
•

Институциите на ЕС предлагат изпълнена с
предизвикателства работа, отлични условия за
обучение, поемане на отговорност на по-ранен етап
при висока заплата с различни надбавки и
обезщетения.

•

За да работите като администратор в институциите
на ЕС (служител AD), са Ви нужни:

•

•
•

университетска диплома или равностоен
документ за висше образование,
достатъчно добри познания по втори език на
ЕС,

гражданство в страна от ЕС.

•
•
•

и

конкурентна заплата — към момента около
46 000 EUR годишно за висшист без
професионален опит;
високи надбавки в зависимост от личното
положение, включително 16 % надбавка за
експатриране, която се изплаща през целия
трудов стаж, ако отговаряте на условията,
надбавка за дете на издръжка, надбавка за
образование и надбавка за жилищни нужди;
достъп до отлично обучение, включително и
езиково;
добро здравно осигуряване;
безплатно образование за децата в
Европейските училища при наличие на
свободни места;
добра пенсионноосигурителна схема.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК

Нормално служителите могат да очакват повишение
на всеки четири години, като някои от тях могат да
получат повишение и по-бързо. Персоналът
автоматично се придвижва нагоре в скалата на
възнагражденията на всеки две години до найвисокия праг за съответната степен, което се
изразява в автоматично увеличение от около 13 % за
осем години.
Размерът на заплатите е посочен в Правилника за
длъжностните лица на Европейските общности.
•

Какво предлагат Брюксел и Люксембург?

Голямата част от кадрите на ЕС работят в Брюксел
или в Люксембург, където основно се намират
институциите, но наред с това има представителства
на ЕС по всички точки на света. Преместването в
Брюксел или Люксембург може да се окаже приятно
преживяване. Разположени в сърцето на Европа, тези
космополитни столици имат много преимущества.
Съществува голям избор за жилищно настаняване на
разумни цени. Околностите и на двата града са
удобно свързани с добър и евтин обществен
транспорт с основните сгради на европейските
институции. Като център на високоскоростни
железопътни връзки Брюксел се намира само на 1 ч.
25 мин. от Париж и на 2 ч. 20 мин. от Лондон.
И двете столици предлагат прекрасни условия на
здравеопазване, а събирането на семейството е
улеснено от съществуващия избор на учебни
заведения: Европейско училище, Международно
училище, Lycée Français, Deutsche Schule, British
School, като в същото време
белгийските и
люксембургските училища също са с висок стандарт.
Като общо правило се предлагат предучилищни и
следучилищни занятия, както и ясли и детски
градини за бебета и малки деца. Бюрото за
новопристигналите на всяка една институция е готово
да окаже съдействие при Вашето първоначално
установяване в Брюксел или Люксембург.
Информационното бюро Брюксел-Европа, създадено
от белгийските национални власти, предоставя
подробна информация на своята уебстраница, чийто
раздел на английски език е източник на полезни
съвети и информация при преместването Ви в
Брюксел. Създаден е и официален сайт на
Националната туристическа служба на Люксембург,
предоставящ информация за страната и начина и` на
живот. Подробна информация и контакти във връзка с
работата в институциите на ЕС могат да бъдат
намерени на уебстраницата на EPSO.

80 % от откриващите се работни места са в Брюксел.
Останалите възможности са предимно в Люксембург.
Въпреки това има известен брой места и в
децентрализираните агенции на ЕС. Възможности за
работа съществуват също и в представителствата и
делегациите на ЕС в рамките на Съюза, както и в
трети страни.
Кандидатите се явяват на открит конкурс.
Европейската служба за подбор на персонала
(EPSO) е натоварена от името на всички институции с
организирането на конкурси за подбор на кадри на
различни нива и в различни професионални области.
Всички конкурси се обявяват на уебсайта на EPSO,
където е поместена и предварителна програма за
текущите и бъдещи конкурси.
При организирането на конкурс обявата за него се
публикува в Официален вестник на Европейския
съюз. Тя съдържа цялата информация за критериите
за право на участие и процедурата за подбор и се
намира на уебсайта на EPSO. Кандидатите се
регистрират онлайн
и биват поканени на
предварителен тест.
По принцип в съответната държава-членка има поне
един изпитен център. Обикновено кандидатите
преминават през три теста, които държат на
посочения от тях втори език. Тестовете съдържат
въпроси с изборен отговор за езиково, логическо и
математическо разбиране, знания за ЕС и в
съответната област на конкурса. Отскоро EPSO
въведе предварителни тестове на компютър.
Най-добре представилите се кандидати на
предварителния тест се явяват на писмен изпит в
зависимост от основната област на
конкурса.
Кандидатите с най-високи оценки биват поканени на
устен изпит. Изпитната комисия изготвя списък на
успешно представилите се кандидати, от който
отделните институции наемат лица за работа при
освобождаване на работни места.
Повечето кандидати от списъка
получават
предложения за работа, но индивидуалният подбор
се определя от съвпадането на профила на
кандидатите с конкретните изисквания. Включването
в списъка не гарантира наемане на работа.
Списъците са валидни около две години и срокът им
може да бъде удължен.
Интернет сайтове и уебстраници
Уебсайт на EPSO:
http://europa.eu/epso
Информация по набирането на кадри:
http://europa.eu/epso/infos/contact_en.htm
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Правилник
за
длъжностните
лица
на
Европейските общности:
http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/statut/to
cen100.pdf
Уебстраница Europa:
http://europa.eu
Официален вестник на Европейския съюз:
http://europa.eu/eur-lex
Информационни бюра на Европейския парламент:
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/nearYou
/completeList.do
Представителства на Европейската комисия:
http://ec.europa.eu/represent_bg.htm
Работни стажове:
Европейски парламент:
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDis
play.do?id=147&language=BG
Съвет:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?
lang=en&id=321&mode=g&name=

Европейска комисия:
http://ec.europa.eu/stages/
Съд на Европейските общности:
http://curia.europa.eu/en/indexaz/index.htm
Комитет на регионите:
http://www.cor.europa.eu/en/presentation/contact_us_trai
neeships.htm
Европейски икономически и социален комитет:
http://www.eesc.europa.eu/organisation/tgj/trainees/index
_en.asp
Европейски омбудсман:
http://www.ombudsman.europa.eu/trainee/en/default.htm
Информационно бюро Брюксел-Европа:
http://www.blbe.be
Национална туристическа служба на Люксембург:
http://www.ont.lu
Брошурата "Кариера за висшисти в институциите на
ЕС" може да изтеглите или поръчате безплатно от EU
Bookshop

НОВИНИ
ПОКАНА
ЗА
НАБИРАНЕ
НА
ПРОЕКТНИ ИДЕИ ПО ПРОГРАМА ЗА
ТРАНСГРАНИЧНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО
РУМЪНИЯ–БЪЛГАРИЯ
(2007-2013 г.І
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството обявява покана за набиране на
проектни идеи в сферите, дефинирани в
приоритетните оси и области на интервенция в
Програма за трансгранично сътрудничество Румъния
– България 2007-2013 г.
Целта на настоящата покана е да бъдат селектирани
проектни идеи, които да получат безвъзмездна
техническа и консултантска помощ за разработване и
подготовка на завършени проектни предложения,
които впоследствие да бъдат представени за оценка
и финансиране.
Географски обхват: областите Видин, Враца,
Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра,
Добрич и Разград.
За получаване на допълнителна информация за
процеса на набиране и подбор на проектните идеи,
подкрепата за подготовка на проекти, попълването на
формуляра и др., ще бъдат проведени
информационни дни:
Попълненият формуляр за кандидатстване трябва да
бъде изпратен в запечатан плик/пакет/ с препоръчано

писмо, по куриер или да бъде доставен на ръка до
17.00 часа на 15 октомври 2008г. на адрес:
Гр. София
Бул. «Евлоги Георгиев» №167 А, ет., ап. 1
ЕКСА ПРАЙМ ООД
Тел.: +359 2 943 49 39
Факс: +359 2 944 13 50
В рамките на настоящата процедура всички
заинтересовани страни ще могат да изпращат своите
въпроси по електронна поща, но не по-късно от 15
дни преди крайния срок за получаване на проектните
идеи на (т.е. до 30.09.2008).
E-mail адрес: atanasov@primebg.com
Отговорите ще бъдат публикувани на всеки 15 дни, но
не по-късно от 10 дни преди крайния срок за
получаване на проектните идеи.
СТАРТИРА
ВТОРИЯТ
ЕТАП
НА
СХЕМАТА
ЗА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА УСЛУГИТЕ
„СОЦИАЛЕН
АСИСТЕНТ”
И
„ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”
Стартира набирането на проектни предложения по
Оперативна програма "Развитие на човешките
ресурси" - Приоритетно направление 5, Основна
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област на интервенция 5.2 „Социални услуги за
превенция
на
социалното
изключване
и
преодоляване на неговите последици”.
На 18 август 2008 г. Агенцията за социално
подпомагане обяви набирането на проектни
предложения по схема за безвъзмездна финансова
помощ BG051PO001/5.2-01 "Грижа в семейна среда
за независимост и достоен живот на хора с различни
видове увреждания и самотно живеещи хора –
дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”
- Фаза 2.
СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА
ПОМОЩ СЕ РЕАЛИЗИРА В ПЕРИОДА 2007 – 2013 г.
С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД.
Крайният срок за представяне на проектните
предложения е 28 октомври 2008 г., 16.00 часа
местно време.
Поканата за набиране на проектни предложения
по процедурата за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, а така също и пълния
комплект
документи
и
Насоките
за
кандидатстване, може да намерите тук.
Поканата за набиране на проектни предложения е
втори етап от реализиране на схемата за
безвъзмездна финансова помощ за предоставяне на
услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”.
В момента на територията на 27 области в страната
се реализират 111 проекта, съфинансирани от
Европейския социален фонд по първата фаза на
схемата.
Общият размер на безвъзмездната финансиране по
първите сключени договори е 8 183 547,41 лв.
Първите одобрени проекти са с продължителност до
12 месеца. По одобрените проекти от първата фаза
на схемата ще бъдат обслужвани около 5 000 лица с
трайни увреждания и самотни възрастни хора. За
предоставяне на услугите ще бъдат наети около 980
социални асистенти и 1 400 домашни помощници.
В рамките на втората фаза минималният и
максималният размер на безвъзмездната финансова
помощ са увеличени, което ще даде възможност на
по-голям брой нуждаещи се лица да получат
качествена грижа в обичайната им семейна среда.
ПЕТО
ИЗДАНИЕ
НА
ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИЯ
КОНКУРС
„ЗА
РАЗЛИЧНОСТТА. ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЯТА“

Европейската комисия обяви началото
на
най-новото
издание
на
своя
журналистически конкурс под надслов
„За
различността.
Против
дискриминацията." За пета поредна
година се отправя покана за участие в
тази
европейска
надпревара
към
за
журналисти,
пишещи
както
електронните, така и за печатните
медии. За специалната награда тази
година ще се състезават статии,
разглеждащи различни аспекти на
дискриминацията
срещу
ромската
общност.
Конкурсът ще отличи таланта на онези
представители на журналистическата професия,
които допринасят със своето перо по-добре да се
осъзнаят предимствата на многообразието и на
борбата срещу дискриминацията, основана на
признаци като религия или убеждения, увреждане,
възраст, сексуална ориентация, расов или етнически
произход.
За участие в конкурса ще бъдат допуснати статии,
публикувани в печатна или електронна медия в
рамките на ЕС в периода от 1 януари до 31 октомври
2008 г., които могат да бъдат изпращани онлайн.
След изтичане на срока за представяне на статиите,
във всяка една от 27-те държави-членки на ЕС
национално жури ще подбере най-добрите от тях.
След това измежду 27-те национални победителя в
конкурса ще бъдат избрани от жури трите най-добри
статии и носителят на европейската награда за
журналистика. Победителите ще получат награди на
стойност до 4 500 евро.
Както и в предишните години, Европейската комисия
ще присъди специална награда за статия на
конкретна тема. За специалната награда ще се
състезават статии, разглеждащи различни аспекти на
дискриминацията срещу ромската общност. Според
наскоро проведено от Евробарометър изследване на
общественото мнение, 77 % от европейците смятат,
че да си ром представлява пречка в обществото.
Тазгодишният конкурс се ползва с подкрепата на
няколко известни журналистически асоциации, сред
които: Европейската младежка преса и Асоциацията
на европейските журналисти. Европейската комисия
заявява
своята
решимост
да
изкорени
дискриминацията във всичките й форми.
3 МЕРКИ СА ОТВОРЕНИ ПО ПРОЕКТ
“КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
“Красива България” е Проект на Министерство на
труда и социалната политика (МТСП) за насърчаване
на заетостта и професионалното обучение на
безработните лица, регистрирани в дирекциите “Бюро
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по труда”. Подкрепят се проекти, насочени към
обновяване на обекти с историческа и архитектурна
значимост, както и обекти от социалната
инфраструктура, способстващи създаването на
трудова заетост за безработни лица.
За 2009 г. по Проект „Красива България” се
кандидатства по следните Мерки:
Мярка 01 “Подобряване на градска среда”
Допускат се следните кандидати: общински и
областни администрации; държавни институции;
църковни настоятелства; религиозни институции по
смисъла на §1, т.3 от Допълнителните разпоредби на
Закона
за
вероизповеданията;
читалища,
регистрирани по смисъла на Закона за народните
читалища.
Допускат се следните видове проекти за:
•
•
•

ремонт на обекти с архитектурна,
историческа, културна, обществена и
туристическа значимост;
ремонт на сгради-паметници на културата,
музеи, храмове, манастири и прилежащите
им пространства;
изграждане и благоустрояване на места и
паркове за отдих, туризъм и спортни
съоръжения.

управлението на подобна дейност, проекти или
собственост.
Допускат се проекти за изграждане и реконструкция
на домове за настаняване на млади хора с
увреждания.
Максималната обща стойност на бюджета за един
кандидатстващ за финансиране обект по Мерки 01,
02 и 02-01 е 300 000 лв. с ДДС. За обекти над 200 000
лв. по Мерки 01 и 02, Бенефициентът получава от
Проекта не повече от 100 000 лева с ДДС, а за Мярка
02-01 – не повече от 160 000 лева с ДДС.
Няма ограничение за броя на подадените проекти от
един кандидат.
В зависимост от размера на бюджета за проекта на
всяка една от избраните институции, между 90% и
96.5% от общия бюджет се използват за строителномонтажни работи.
За обекти по Мерки 01 и 02 с общ бюджет за
СРР/СМР/КРР над 90 000 лева с ДДС, формиран от
един или няколко обекта на получател на
финансиране, се прилага Мярка 06 „Професионално
обучение за придобиване на квалификация”.
Финансовото участие на одобрените получатели на
финансиране се превежда не по-късно от 30 дни след
подписване на Меморандумите за разбирателство.
Условия за кандидатстване по Мерки 01, 02 и 02-01:

Мярка
02
“Подобряване
инфраструктура”

на

социална
•

Допускат се следните кандидати: общински и
областни администрации; държавни институции;
църковни настоятелства; религиозни институции по
смисъла на §1, т.3 от Допълнителните разпоредби на
Закона
за
вероизповеданията;
читалища,
регистрирани по смисъла на Закона за народните
читалища; юридически лица с нестопанска цел;
неправителствени
граждански
организации
регистрирани по ЗЮЛНЦ.
Допускат се следните видове проекти за:
•
•
•

ремонт на социални домове;
ремонт и обновяване на детски градини,
училища и болници;
реконструкция и изграждане на детски
площадки и спортни съоръжения.

Мярка 02-01 „Защитено жилище”
Допускат се следните кандидати: общински и
областни администрации и неправителствени
граждански организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ, с
предмет на дейност по регистрация в областта на
социалните дейности и с доказан двугодишен опит в

•

При кандидатстване с проекти за текущ
ремонт (по смисъла на §5, т.43 от
Допълнителните разпоредби на ЗУТ) в
съответното РЗИП се представя скицазаснемане, изготвена от кандидата за
негова сметка, доказваща СМР/СРР/КРР, с
приложена към нея подробна КСС;· В
случаите на основен ремонт (по смисъла на
§5, т.42 от ДР на ЗУТ), промяна
предназначението на съществуващи обекти,
преустройствата им (с които се засяга
конструкцията на сградите/съоръженията) и
ново строителство, в съответното РЗИП се
представят: изготвен за сметка на кандидата
технически/работен инвестиционен проект,
изработен в съответствие с изискванията на
Наредба №4 за ОСИП, одобрен от органа по
чл.145, ал.1 от ЗУТ; подробна КСС;
В случаите, в които за избор на изпълнител
на СМР/СРР/КРР е необходимо да се
проведе процедура по НВМОП, а
кандидатът няма качеството на възложител
на обществена поръчка, той декларира в
писмена форма, че може да делегира права
за провеждане на процедура за обществена
поръчка на възложител на обществена
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•

•
•

•

•

•

•

поръчка по смисъла на чл.7 от ЗОП, като
прилага и документ за съгласие от същия;
Собствеността на обектите трябва да е
категорично доказана с документи, като
срещу нея не трябва да има реституционни
и други претенции;· Проектите трябва да са
обсъдени и подкрепени от социалните
партньори на общинско ниво и членовете на
съветите за сътрудничество;
Проектите на общините следва да са
гласувани и одобрени за кандидатстване на
сесия на общински съвет;
Проекти за консервационно-реставрационни
работи на сгради-паметници на културата
трябва да са съгласувани с Национален
институт за паметници на културата;
Проектите трябва да бъдат съобразени с
възможността за завършване в рамките на
календарната 2009 г., да бъдат съобразени
с изискванията за достъпна обществена
среда, като бенефициентите се ангажират с
изпълнението на всички съгласувателни
дейности преди началото на строителните и
монтажни работи;
Проектите трябва да включват създаването
на временни работни места, като процент от
заетите на обекта са наети безработни,
регистрирани в дирекция „Бюро по труда”.
За обектите в общини с ниво на
безработица над средното за страната за
осем-месечието на 2008 г. процентът на
наетите безработни е не по-малко от 50%, а
в общини с ниво на безработица под
средното за страната – не по-малко от 30%;
След одобрение на проектите за
реализация, всички последващи разходи за
обявления и строителен надзор (при
необходимост)
са
за
сметка
на
Възложителя;
Проектите не трябва да включват дейности,
които са получили финансиране по други
програми на МТСП;

Бенефициентът се ангажира с осигуряване и
поддръжка на обекта след неговото завършване.
Проекти, които не отговарят
изисквания, не се финансират.

на

посочените

Приоритети при класиране и избор на проекти за
финансиране:
1.
2.

Обектите са от архитектурна, историческа
или културна значимост;
С реализиране на проектите се подобряват
условията на живот на групи в
неравностойно положение;

3.
4.
5.

Проектите са на територията на общини с
регистрирано ниво на безработица над
средното за страната за 2008 г.;
Проектите са на територията на общини с
туристически потенциал (съгласно списък на
МРРБ);
Кандидатът е предложил по-голямо
съфинансиране от минимално изискуемите
50% (20%).

ФОТОКОНКУРС
„БЪЛГАРИЯ
–
ЕВРОПЕЙСКА
СТРАНА”
ВЪВ
ФРЕНСКИЯ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТА
„ГОВОРИ С ЕВРОПА”
От 1 до 5 септември 2008 г. във
фоайето на Френския институт е
подредена изложба на най-добрите
снимки от фотоконкурса „България –
европейска страна”.
Френският институт домакинства изложбата от името
на настоящия ротационен председател на ЕС –
Франция.
Конкурсът е организиран от Портал ЕВРОПА,
Центъра за модернизиране на политики и члена на
ЕП Николай Младенов заедно с Френския институт в
рамките на проекта „Говори с Европа”,
съфинансиран от Европейската комисия по План Д за
демокрация, диалог и дебат.
Победителите са Лора Василева /1 място/, Боян
Иванов /2 място/, Бистра Додова и Бедрос Азинян
/3 място/. Тяхната награда е посещение на
Европейския парламент в Брюксел по покана на г-н
Младенов.
Церемонията по награждаването ще се състои на 5
септември, петък, от 18.00 ч. във Френския
институт, а фотографиите заедно с техните автори
ще пътуват за Брюксел от 7 до 11 септември по
покана на г-н Младенов.
За нас ще бъде чест да почетете тържеството на
„Говори с Европа”! И журналистите са добре дошли
на събитието.
МЕДИЯ
2007
—
РАЗВИТИЕ,
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ,
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ — ПОКАНА
ЗА
ПРЕДСТАВЯНЕ
НА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
—
EACEA/25/08
—
ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОНЛАЙН И ОФЛАЙН ИНТЕРАКТИВНИ
ТВОРБИ
В Официалния вестник на ЕС от 2 септември е
публикувана покана за представяне на предложения
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МЕДИЯ 2007 — Развитие, разпространение,
популяризиране и обучение — Покана за представяне
на предложения — EACEA/25/08 — Подкрепа за
развитието на онлайн и офлайн интерактивни творби.
Тази покана за представяне на предложения се
основава на Решение № 1718/2006/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември
2006 г. за прилагане на програма за подпомагане на
европейския аудио-визуален сектор (МЕДИЯ 2007).
Една от целите на програмата е да подпомага чрез
оказване на финансова подкрепа разработването на
продукции, предназначени за европейския и
международния пазар, представяни от независими
продуцентски компании в следните категории: драма,
документално и анимационно кино.
Поканата е насочена към европейските компании,
чиято дейност допринася за постигането на
гореспоменатите цели, и по-специално към
независимите продуцентски компании.
Кандидатите трябва да са регистрирани в една от
следните държави:
•
•

27-те държави от Европейския съюз,
държавите от ЕАСТ, Швейцария и Хърватия.

Допустими са дейностите по развитието на следните
интерактивни творби:
•

•

интерактивни творби за компютър, интернет,
мобилен телефон, игрални конзоли,
включително ръчни, със значително ниво на
интерактивност, сценарий и иновация,
нови концепции за формат, предназначени
за цифрова телевизия, интернет или
мобилни
телефонни
слушалки
със
значителна интерактивност и разказвателен
елемент.

Във всички случаи проектите трябва да са
предназначени за търговска употреба.
Творби, които не изискват активното участие на
потребителя, не се считат за интерактивни.
Следните дейности са недопустими:
•
•
•
•

развитието и продуцентските дейности за
следните категории твори са недопустими:
творби за справка (енциклопедии, атласи,
каталози, бази данни …),
творби, които дават инструкции в различни
области (обучителни програми, учебници
…),
инструменти и софтуерни услуги,

•
•
•
•
•

•
•
•

информационни или чисто трансакционни
услуги,
информационни програми и списания,
проекти за насърчаване на туризма,
мултимедийни проекти на изкуството,
проекти, популяризиращи пряко или косвено
послания, които противоречат на политиките
на Европейския съюз. Например забранени
са проекти, които могат да бъдат в разрез с
интересите на общественото здраве
(алкохол, тютюн, наркотици), със зачитането
на човешките права, сигурността на хората,
свободата на словото и т.н.,
проекти, пропагандиращи насилие и/или
расизъм и/или са с порнографско
съдържание,
творби с рекламен характер (по-специално
със съдържане за определена марка),
институционални
продукции,
които
рекламират определена организация и
нейната дейност.

Поканата за представяне на предложения
EACEA/25/08 има два крайни срока. За да спази 1-вия
краен срок, кандидатурата за подкрепа трябва да
бъдат изпратена в Агенцията между датата на
публикуването на поканата за представяне на
предложения и 17 ноември 2008 г.
За да спази 2-рия краен срок, кандидатурата
подкрепа трябва да бъде изпратена между
ноември 2008 г. и 17 април 2009 г., датата
приключване на поканата за представяне
предложения.

за
18
на
на

Максималната продължителност на проекта е до 30
юни 2011 г. за молби за финансиране, подадени в
рамките на първия краен срок, и до 30 ноември 2011
г. — за кандидатурите, представени в рамките на 2рия краен срок, или до датата на започване на
продукцията, в зависимост от това коя от тези дати е
по-ранна.
Общият брой точки за оценка на всеки проект е
100, разпределени за отделните критерии както
следва:
•
•
•
•
•
•

критерии
за
квалификацията
на
кандидатстващата компания (40 точки):
качество на стратегията за развитие (10),
съгласуваност на бюджета за развитието
(10),
качество на стратегията за финансиране
(10),
качество на стратегията за разпространение
(10),
критерии за оценка на представения проект
(60 точки):
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•
•

качество на проекта (40),
потенциал за продуциране и приложимост
на проекта (10),
потенциал за европейско и международно
разпространение (10).

В Официалния вестник на ЕС е от 3 септември е
публикувана информация за покани за представяне
на предложения по работните програми за 2008 г. и
2009 г. от Седмата рамкова програма на ЕО за
научни изследвания, технологично развитие и
демонстрационни дейности.

Общият наличен бюджет възлиза на 2,5 млн. EUR.
Финансовата помощ, която се предоставя, е
субсидия.

Настоящото уведомява за отправянето на покани за
представяне на предложения по работните програми
„Сътрудничество“ и „Капацитети“ за 2008 г. и 2009 г.
от Седмата рамкова програма на ЕО за научни
изследвания,
технологично
развитие
и
демонстрационни дейности (2007-2013 г.).

•

Максималната финансова помощ, която може да се
предостави, е между 10 000 EUR и 60 000 EUR, освен
за разработването на прототипи за игрални конзоли и
компютри, за които максималната финансова помощ
е 100 000 EUR.
Финансовата помощ в никакъв случай не може да
надвишава 50 % от допустимите разходи,
представени от продуцента (60 % — за проекти,
представляващи интерес за популяризиране на
европейското културно многообразие).
Кандидатурите трябва да бъдат изпратени до
Изпълнителната агенция (EACEA) не по-късно от 17
ноември 2008 г. и 17 април 2009 г. на следния
адрес:
Executive Agency Education, Audiovisual and
Culture (EACEA) — MEDIA
Constantin Daskalakis
BOUR 3/30
Avenue du Bourget 1
B-1140 Bruxelles
Ще бъдат допускани за разглеждане само
кандидатури, представени върху официалния
формуляр, надлежно подписани от лицето, което е
упълномощено да поема правно обвързващи
ангажименти от името на кандидатстващата
организация, и съдържащи цялата информация и
приложения, посочени в пълния текст на поканата.
Кандидатури, изпратени по факс или електронна
поща, ще бъдат отхвърлени.
Пълният текст на указанията, както и формулярите за
кандидатстване, могат да се намерят на следния
интернет адрес:
http://ec.europa.eu/information_society/media/produ
cer/develop/index_en.htm
Кандидатурите трябва да отговарят на всички
условия, описани в указанията, и трябва да използват
предоставените формуляри за кандидатстване.
ПОКАНИ
ЗА
ПРЕДСТАВЯНЕ
НА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО
РАБОТНИТЕ
ПРОГРАМИ ЗА 2008 Г. И 2009 Г. ОТ
СЕДМАТА РАМКОВА ПРОГРАМА

Крайният срок за представяне на предложения, както
и бюджетът, са посочени в текста на поканите, които
са публикувани на интернет страницата на CORDIS.
Кандидатите се приканват
да
предложенията си за следните покани.

представят

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРАТА
ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
2007BG161PO003/2.1.1-01/2007
„ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕР-НИЗАЦИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЯТА”
На сайта на Управляващия орган на Оперативна
програма “Конкурентоспособност” се съобщава, че
Оценителният
доклад
по
процедурата
за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
2007BG161PO003/2.1.1-01/2007
"Технологична
модернизация в предприятията" е одобрен с Решение
ТМ01-1/03.09.2008 г. на изпълнителния директор на
ИАНМСП.
ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ДВЕ
СХЕМИ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
В сайта на управляващия орган на Оперативна
програма „Регионално развитие” е публикувана
информация за стартирането на информационни дни,
в шестте района за планиране, по следните схеми за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
•

•

Подкрепа
за
междурегионално
сътрудничество и обмен на най-добри
практики,
Бюджетна
линия
BG161РО001/4.2-01/2008 и
Подкрепа за подобряване на градската
среда, Бюджетна линия: BG161PO001/1.402/2008.
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ДВЕ
ПОКАНИ
ПО
ПРОГРАМА
“РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

Министерството на земеделието и
храните публикува две покани по
Програмата
за
развитие
на
селските райони. Те са за мерки 311:
''Разнообразяване към неземеделски
дейности'' и 312: ''Подкрепа за
създаване
и
развитие
на
микропредприятия''.
Мярка 311: ''Разнообразяване към неземеделски
дейности''
Финансовата помощ е предназначена за земеделски
производители в общините от селските райони.
Мярката предоставя безвъзмездна помощ на
земеделски производители за инвестиции в
неземеделски дейности. Мярката ще се прилага в 231
общини в селските райони.
Допустими области на разнообразяване:
•
•
•
•
•
•

развитие на селски туризъм;
местно занаятчийство;
развитие
на
социални
услуги
за
населението в селските райони;
преработка и маркетинг на земеделски
продукти, които не се подпомагат по мярка
123 от ПРСР;
създаване/обновяване или подобрение на
работилници за поддръжка и ремонт на
машини и съоръжения;
производство и продажба на възобновяема
енергия.

Минималният размер на допустимите разходи е 5 000
евро, а максималният размер е левовата
равностойност на 400 000 евро.
За проекти за производство на енергия от
възобновяеми източници максималният размер на
допустимите разходи, за които се кандидатства по
проект, е 1 млн. евро. Финансовата помощ е в
размер на 70 % одобрените разходи, но не повече от
200 000 евро.
Началната дата за подаване на заявления е 1
октомври 2008 г.
Мярка 312 : '' Подкрепа за създаване и развитие на
микропредприятия''
Финансовата
помощ
е
предназначена
за
новорегистрирани
или
съществуващи
микропредприятия, работещи в неземеделски
сектори в общини от селските райони. Мярката
подпомага неземеделски микропредприятия за
инвестиции за създаване или развитие на

неземеделски дейности. Мярката се прилага в 231
общини в селските райони.
Допустими дейности:
Подпомагат се инвестиции и свързани с тях външни
услуги по маркетинг и мениджмънт за развитие на
дейности в неземеделски сектори като:
•
•
•

преработвателна
промишленост
производство
на
мебели,
леко
машиностроене и т .н.;
производство на възобновяема енергия;
услуги - развитие на дейности свързани със
селски
туризъм
от
частни
микропредприятия,
отдих
и
спорт,
създаване и развитие на консултантски и
бизнес услуги, социални грижи и
здравеопазване, транспортни услуги и т .н.

Минималният размер на допустимите разходи е 5 000
евро, а максималният размер е 400 000 евро.
За проекти за производство на енергия от
възобновяеми източници максималният размер на
допустимите разходи, за които се кандидатства по
проекта, е 1 млн. евро.
Финансовата помощ е в размер на 70% одобрените
разходи, но не повече от 200 000 евро.
Началната дата за подаване на заявления е 1
октомври 2008 г.
ЛИЛ ЩЕ ДОМАКИНСТВА ФОРУМ НА
ГЛОБАЛНИЯ
МОНИТОРИНГ
НА
ОКОЛНАТА С РЕДА И СИГУРНОСТТА
(GMES)
На 16 и 17 септември във френския град
Лил ще се състои международна
конференция, с която се дава старт на
първите услуги от GMES - „Глобален
мониторинг на околната среда и
сигурността”, програма на ЕС и ЕКА
(Европейската космическа агенция), в
която участва и България.
Инициативата GMES има за цел да създаде
европейска информационна мрежа, която да
осигурява данни в реално време за възникнали
опасности – наводнения, пожари, свлачища,
производствени аварии и др. По този начин тя трябва
да подпомага организацията и работата на всички
национални служби по гражданската защита в ЕС.
Програмата на Европейския съюз предвижда
обединяване на данни от космически, въздушни,
наземни и морски платформи за наблюдение на
околната среда. Още преди 2 годинистраната ни прие
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Национална стратегия за участието на България в
GMES.
Френското председателство на ЕС и ЕК организират
форума в Лил съвместно. ЕС и държавите-членки
работят от близо 10 години по тази мащабна
обществена инициатива, чиято цел е да се
предоставя информация за околната среда и
сигурността - така че да се подобри разбирането и
познанието и да се улесни процесът на вземане на
решения и ранното предупреждение при опасности за
сигурността на гражданите, включително начините за
по-ефективна реакция в случай на бедствия.
Организаторите обясняват, че форумът цели да
представи възможностите на услугите, да покаже на
потребителите им ползите от тези услуги и да
насърчи компаниите да ги използват с цел
повишаване на тяхната конкурентоспособност. Става
дума за управлението на морската околна среда,
почвените ресурси, качеството на въздуха,
хуманитарните рискове и опасности от бедствия както природни, така и предизвикани от човешка
дейност, а освен това и оценка на ефекта от
промяната в климата. На конференцията в Лил ще
присъстват
заместник-председателят
на
Европейската
комисия
Гюнтер
Ферхойген,
евродепутатът Филип Бюскен и френският министър
на висшето образование и научните изследвания
Валери Пекрес.
Форумът ще бъде излъчван на живо и в интернет на
пет езика. Той ще представи нагледно напредъка към
днешна дата на системата за комбиниране на
наземни наблюдения и наблюдения от космоса,
целяща развиването на цялостен капацитет за
наблюдение на околната среда и за сигурност.
Данните, получени от тази инфраструктура, ще дадат
по-ясна представа за земната повърхност, нейната
атмосфера и океаните и ще подпомогнат службите за
извънредни ситуации и службите за сигурност. Тези
данни ще позволят най-вече по-доброто управление
на природни бедствия и кризи, свързани със
сигурността.
РЪКОВОДСТВО ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ,
ОБЩИНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ИЗПЪЛНЯВАЩИ
ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 20072013
Ръководството за бенефициенти по ОПРР, вече е
публикувано на страницата на Управляващия орган
на програмата.

То е предназначено единствено за общини и
юридически лица с нестопанска цел, които
изпълняват договори за безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма "Регионално
развитие" 2007-2013.
В него се съдържа и полезна информация за такива
от тях, които са потенциални кандидати по
програмата и работят по своите проектни
предложения, относно изискванията при които
проектите ще бъдат изпълнявани, в случай че бъдат
одобрени за финансиране.
Ръководството има за задача да улесни
бенефициентите, чрез предоставяне на конкретна,
синтезирана и систематизирана информация относно
техните основни задължения и отговорности, за да се
осигури ефективно техническо и финансово
управление на договора за безвъзмездна финансова
помощ, подписан с Договарящия орган.
ПОКАНА
ЗА
ПОДАВАНЕ
НА
ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО
СХЕМА
ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ "ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ НА
ДЕЦАТА"
Агенция за социално подпомагане към Министерство
на труда и социалната политика кани желаещите да
представят проектни предложения по Приоритетно
направление 5, Основна област на интервенция 5.2:
„Социални услуги за превенция на социалното
изключване и преодоляване на неговите последици",
посредством схема за безвъзмездна финансова
помощ:
BG051PO001-5.2.03 „ЗА ПО - ДОБРО БЪДЕЩЕ НА
ДЕЦАТА"
Целта на схемата за безвъзмездна финансова помощ
е:
Подобряване качеството на живот на деца и
младежи, настанени в специализирани институции
чрез създаване на условия за качествени промени в
дейността на съответните институции, тяхното
преструктуриране, реформиране и закриване, когато
това е препоръчано от компетентните институции,
разширяване на кръга от възможности за
реализиране
на
политиката
за
деинституционализация и подкрепа за самостоятелен
живот на младежите след напускане на
специализираните институции.
Схемата е в три компонента:
Компонент 1: Подкрепа за предоставяне на
алтернативни услуги за деца и младежи, настанени в
Домове за медико - социални грижи за деца и Домове
за деца, лишени от родителски грижи.
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Компонент 2: Подкрепа за предоставяне на
алтернативни услуги за деца и младежи, настанени в
Домове за деца с физически увреждания и Домове за
деца с умствена изостаналост.
Компонент 3: Подкрепа за социално включване на
деца и младежи, напускащи специализирани
институции.
Схемата се реализира с финансовата подкрепа на
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Общият предвиден размер по тази схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е
19 558 300 лева, разпределени по компоненти, както
следва:
•
•
•

Компонент 1 - 9 779 150 лв.
Компонент 2 - 5 867 490 лв.
Компонент 3 - 3 911 660 лв.

Териториален обхват и продължителност:
•
•
•

Дейностите ще се извършват на
територията на цялата страна в периода
2008 - 2011 г.
Минималната продължителност на един
проект е 10 месеца.
Максималната продължителност на един
проект е 14 месеца.

Дейностите,
включват:
•

•

•

които

ще

получат

подкрепа,

Предоставяне на комплекс от социални
услуги за намаляване броя на децата,
настанени в Домове за медико - социални
грижи за деца чрез реализиране на мерки за
деинституционализация и реинтеграция;
Преструктуриране и/или реформиране на
домове за деца, лишени от родителска
грижа, домове за деца с физически
увреждания и домове за деца с умствена
изостаналост и подкрепа за предоставяне
на нови форми на комплексни социални
услуги, в среда, близка до семейната, които
гарантират нормално развитие, подходящо
образование, равен шанс за пълноценно
участие в реалния живот на децата,
настанени в институциите;
Предоставяне на комплекс от социални
услуги за деца и младежи, напускащи
специализирани институции.

АСП
ОРГАНИЗИРА
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ДВЕ
СХЕМИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ

Агенцията за социално подпомагане организира
информационни дни в шестте района за планиране
(София, Пловдив, Враца, Велико Търново, Варна и
Бургас) на България, съгласно основните принципи
на Европейската общност за публичност и
прозрачност на процеса на усвояване на средствата
от европейските структурни фондове, се казва в
съобщение публикувано на сайта на Агенцията.
На информационните срещи екип от експерти на АСП
ще разясни възможностите за кандидатстване с
проекти по Схемата за предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ
по
BG051PO001/5.2-01 „Грижа в семейна среда за
независимост и достоен живот на хора с различни
видови увреждания и самотно живеещи хора дейности „Социален асистент" и „Домашен
помощник" - Фаза 2.
Пред заинтересовани лица и организации ще бъдат
представени и възможностите за кандидатстване с
проекти по Схемата за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по BG051PO0015.2.03 „За по-добро бъдеще на децата".
ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ
По повод Европейският ден на езиците, Комисарят по
образованието на Европейската комисия Ян Фигел
казва: „Една словашка поговорка гласи: Колкото езика
знаеш, толкова пъти си човек”.
26 септември е провъзгласен за Европейски ден на
езиците от Съвета на Европа с подкрепата на
Европейския съюз на 6 декември 2001 година, която
бе обявена за Европейска година на езиците. Целта
на празника е да окуражи изучаването на чужди езици
в Европа.
Европейският ден на езиците преследва три цели:
•

•
•

Да осведоми обществеността за важността
от изучаването на чужди езици и
разнообрази обхвата на изучаваните езици,
за да повиши нивото на многоезичност и
междукултурно рабирателство.
Да популяризира богатото езиково и
културно разнообразие в Европа.
Да насърчи изучаването на чужди езици във
всяка възраст.

От 24 септември Европейският информационен
център Европа Директно гр. София чрез филиала си
в гр. Долна Митрополия и съвместно с „Училища
Европа - Плевен” и радио „Плевен” започна
провеждането на викторина за гражданите в ефира
на радио Плевен, свързана с езиковото многообразие
на Европа. Гражданите отговаряйки на въпроси
могат да получат награди.
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Целта на съвместната проява е да насърчи
изучаването на чужди езици от всички възрасти и да
създаде уважение към всички европейското езиково
многообразие. Всеки ден участниците дали верен
отговор получават награда, а този, който е дал наймного верни отговори ще получи голямата награда.
На 26 .09 освен че ще бъдат раздадени награди ще
бъде обявен конкурс за есе на тема „С какво
научаването на още един език промени живота ми”.
Интересното в този конкурс е, че есето трябва да
бъде написано на един от европейските езици. По

този начин на участниците се дава възможност да
демонстрират задълбоченото познание по някой от
европейските езици.
Инициативата ще завърши на 27 октомври, когато ще
бъдат поканени всички взели участие във
викторината и конкурса за връчване на големите
награди. Очаква се проявата да съвпадне
представянето на пътуващата изложба на
Представителството на ЕК
посветена на
междукултурния диалог.
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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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