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ЧЕСТИТА БАБА МАРТА! 
В очакване на пролетта, приемете искрените пожелания  

на „Европа Директно” – Шумен   

за здраве, късмет и щастие! 
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НАПРАВЕНОТО  
 
 
ПЪРВА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА „ЕВРОПА ДИРЕКТНО” – ШУМЕН ЗА 2010 Г. 
В първия ден на месец февруари „Европа Директно” – Шумен и приемната структура на 
информационната служба Агробицнес център / Бизнес инкубатор посрещнаха местните 
журналисти на първата за 2010 г. пресконференция. 
Там бяха обобщени постиженията през 2009 г. 
На събитието беше представен и плана за дейност през 2010 г.  
Присъстващите журналисти бяха запознати с комуникационните приоритети на европейските 
институции за 2010 г. 
На срещата бяха обсъдени и идеи за бъдеща съвместна работа. 
 
ОБУЧЕНИЕ „ПЪРВИ СТЪПКИ В ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО” 
В рамките на два дни 36 младежи от Шумен, Върбица, Смядово, Велики Преслав, Каолиново, 
Никола Козлево и Нови пазар участваха в обучението "Първи стъпки в предприемачеството". 
Представител на информационния център запозна участниците с работата на "Европа Директно" 
и комуникационен приоритет „Икономическо и социално възстановяване”. Експерт от приемната 
структура - бизнес център - Шумен представи основите на пазарната икономика и най-важните 
черти на предприемаческото мислене. 
 
СРЕЩА ОТ ЦИКЪЛА „ЕЛАТЕ НИ НА ГОСТИ” В ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 
Като част от инициативата „Елате ни на гости” в рамките на обучението по английски език на 
ученици от Велики Преслав, центърът „Европа Директно” – Шумен беше представен в учебен 
час, наречен „Час по Европа”. На учениците беше представена мрежата „Европа Директно” и 
услугите, които предоставя шуменския център. Представени бяха и приоритетите, по които 
работят европейските институции през 2010г. Учениците получиха рекламни и информационни 
материали, както и School Agenda на английски език.     

КОНКУРС ЗА НАЙ-ОРИГИНАЛНО БИО-ПАНО, ИЗРАБОТЕНО ОТ БИЛКИ И ПРИРОДНИ 
МАТЕРИАЛИ  
През месец февруари беше изготвен регламент за конкурса за най-оригинално био-пано, 
изработено от билки и природни материал, посветено на Годината на биоразнообразието в 
Европа.  
Целта на конкурса е да провокира интерес у младите хора към богатството на растителни и 
животински видове в България, за да се научат да ги познават и опазват. 
Той е част от национална инициатива, в която участват всички информационни центрове „Европа 
Директно” на територията на България. 
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ПРЕДСТОЯЩОТО 
 

КОНКУРС ЗА НАЙ-ОРИГИНАЛНО БИО-ПАНО, ИЗРАБОТЕНО ОТ БИЛКИ И 
ПРИРОДНИ МАТЕРИАЛИ  
 

УЧАСТВАЙТЕ В КОНКУРС  
ЗА НАЙ-ОРИГИНАЛНО БИО-ПАНО, ИЗРАБОТЕНО ОТ БИЛКИ И ПРИРОДНИ МАТЕРИАЛИ  
 
ЗАЩО СЕ ОРГАНИЗИРА КОНКУРСЪТ? 
2010 година е обявена за Международна година на биоразнообразието. В тази връзка 
„Европа директно” Шумен планира редица инициативи, за да даде гласност на усилията на 
Европейските институции в борбата за опазване на значимото биоразнообразие на планетата. 
Годината на биоразнообразието в „Европа директно” Шумен започва с обявяването на 
настоящия конкурс за Био-пано. 
Целта на конкурса е да провокира интерес у младите хора към богатството на растителни и 
животински видове в България, за да се научат да ги познават и опазват. 
Най-добрите творби ще бъдат включени в национална изложба в Представителството на 
Европейската комисия в България. 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И ТВОРБИТЕ 
В конкурса имат право да участват всички деца и младежи от областите Шумен и Търговище. 
Допускат се творби, изработени от следните материали: сушени билки, семена, шишарки, кора от 
дървета и други природни материали, като задължително условие е, при събирането им да не е 
увредено дърво или защитено растение. 
Максимален размер: формат А3. 
Всички пана трябва да са придружени от послание на авторите във връзка с темата на конкурса и 
международната година на биоразнообразието. 
Творбите следва да имат етикет с името и възрастта на автора/ авторите залепен на гърба. 
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ 
Паната следва да се представят най-късно до 24.05.2010 г., в офиса на Европейския 
информационен център Европа Директно в Шумен, на адрес:  
ул. „Цар Освободител” 130. 
За повече информация за конкурса – тел. 054/800126 или e-mail: 
europedirect_sh@gmail.com. 
КАКВИ ЩЕ СА КРИТЕРИИТЕ ЗА ИЗБОР? 
1. Оригиналност на идеята 
2. Яснота на посланието 
3. Съответствие с темата и фокуса – „Опазване на биоразнообразието” 
4. Добавена стойност  
КОЙ ЩЕ ОПРЕДЕЛИ ПЕЧЕЛИВШИТЕ ТВОРБИ? 
Оценяването ще се извърши от петчленно жури, съставено от творци, експерти и представители 
на инициаторите и на Представителството на Европейската комисия в България. 
КАКВИ ЩЕ СА НАГРАДИТЕ? 
Първа награда – Пътуване до София за победителите за официалното откриване на 
национална изложба в Представителството на Европейската комисия в България. 
Подгласниците ще получат пакет материални награди. 
Участниците ще получат грамоти за участие и информационни материали за иоразнообразието. 
Освен тези награди, имената на победителите ще станат известни на широката публика, тъй като 
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техните творби ще бъдат популяризирани чрез: 
- включване в обща национална брошура с наградените творби; 
- Публикуване на снимки на творбите на интернет сайта на Европа Директно – Шумен и на 
мрежата „Европа директно” в България. 
NB! „Европа директно” Шумен си запазва правото да избере една или няколко от творбите, които 
да размножи и да използва за рекламно-информационни цели. 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
Всички кандидати се задължават да подпишат декларация за предоставяне на право за 
използване на творбата си на ЕД – Шумен и СНЦ „Агро бизнесцентър/ Бизнес инкубатор” - 
Шумен”, тъй като най-добрите пана може да бъдат използвани от европейския център в Шумен 
за бъдещи кампании. 
 

ОБУЧЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЦИ 
На 5 и 6 март Европейският информационен център „Европа Директно” – Шумен ще проведе 
обучение за доброволци, свързано с комуникационен приоритет „Икономическо и социално 
възстановяване”. Програмата включва представяне на успешни доброволчески практики в 
Европа, запознаване с характеристиките на доброволния труд и с механизмите на подготовка и 
реализация на успешни доброволчески инициативи. Участниците са ученици и студенти от нашия 
град. В резултат на обучението младите хора ще бъдат по-подготвени да участват в прояви на 
различни организации, включително и в работата на „Европа Директно” – Шумен.   
 

 
Част от доброволците на „Европа Директно” – Шумен 
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ЛЮБОПИТНО И ПОЛЕЗНО 
 
Новата Европейска комисия 
 
През изминалия месец започна работа новата Европейска комисия, след като депутатите от 
Европейския парламент одобриха нейния състав.  
Евродепутатите подкрепиха с голямо мнозинство 27-членната комисия - с 488 гласа "за", 237 
"против" и 72 "въздържал се". 
Европейската комисия е изпълнителният орган на ЕС, който през петгодишния си мандат 
управлява годишния бюджет на съюза в размер на 130 млрд. евро, изготвя нормативни актове за 
общото европейско законодателство и следи за спазването им от страните-членки. 
За втори път изпълнителното тяло на ЕС се оглавява от португалеца Жозе Мануел Барозу.  
Всяка държава от Съюза има свой представител.  
Българският е Кристалина Георгиева.  
Преди това София изпрати Румяна Желева, но тя получи много повече критики, отколкото 
похвали и накрая се оттегли.  
Заради този проблем беше забавено и гласуването на комисията.  
То трябваше да бъде на 26 януари.  
Всъщност, Европейската комисия трябваше да бъде гласувана още през ноември, но пък 
тогава Лисабонския договор, който е основен документ за Европейския съюз, още не беше 
подписан от всички.  
Основните цели пред комисията са да помогне на страните от Европейския съюз да излязат от 
кризата, да поведе в борбата с глобалното затопляне и да направи Европа повече енергийно 
ефективна.  
Евродепутатите поискаха новата комисия да направи така, че Европейският съюз да стане 
толкова силен, колкото и САЩ. 
И още нещо - да работят в по-тесни отношения с парламента.  
Сътрудничество с депутатите обеща още по време на изслушването си българския комисар 
Кристалина Георгиева. Няколко пъти тя подчерта, че ще се допитва до парламента.  
Георгиева символично прие комисарството от досегашния български представител Меглена 
Кунева.  
Депутатите за последен път гласуваха за комисия с представители на всички 27 държави. 
Според Лисабонския договор броят на комисарите след 2014 г. ще бъде намален с девет. 
Новата колегия се състои от 7 заместник-председатели, в това число заместник-председателят 
баронеса Катрин Аштън, която в същото време е Върховен представител на Съюза по въпросите 
на външните работи и политиката на сигурност след влизането в сила на Лисабонския договор. 
Трима от заместник-председателите и 9 от членовете са жени. 
Членовете на Комисията идват от различни политически партии: Европейската народна партия, 
Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент и Алианса на 
либералите и демократите за Европа. 
14 от членовете, включително председателят, са членове и на отиващата си колегия.  
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José Manuel 
Barroso  

Председател 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Catherine Ashton  

Заместник-председател  
Върховен представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност 

 

 

 

 

                     
Viviane                                                   Joaquin                                                  Siim 
Reding                                                  Almunia                                                 Kallas 

Заместник-председател                  Заместник-председател                     Заместник-председател 
Правосъдие, основни права              Конкуренция                                          Транспорт 
и гражданство 
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Neelie                                                    Antonio                                                  Maroš 
Kroes                                                    Tajani                                                    Šefčovič  

Заместник-председател                   Заместник-председател  Заместник-председател 
Цифрови технологии                      Промишленост и                                 Междуинституционални  
                                                              Предприемачество.............................отношения и администрация 

 
 

                     
Janez                                                    Olli                                                          Andris 
Potočnik                                               Rehn                                                      Piebalgs 

Околна среда…………………………..Икономически и парични въпроси       Развитие 
 
 
 

                     
Michel                                                    Androulla                                                Algirdas 
Barnier                                                  Vassiliou                                                Šemeta 

Вътрешен пазар и услуги                    Образование, култура, многоезичие  Данъчно облагане и митнически  
                                                               и политика на младежта                      съюз, одит и борба с измамите 
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Karel                                                      John                                                       Maire 
De Gucht                                              Dall                                                         Geoghegan-Quinn 

Търговия                                              Здравеопазване и                                 Научни изследвания и иновации 
                                                              защита на потребителите 
 
 

                     
Janusz                                                   Maria                                                      Günther 
Lewandowski                                       Damanaki                                              Oettinger 

Бюджет и финансово планиране……Рибарство и морско дело                     Енергетика 
 
 

                     
Johannes...............................................Connie                                                    Štefan  
Hahn                                                      Hedegaard                                            Füle 

Регионална политика                           Действия в областта на климата       Разширяване и европейска   
                                                                                              политика на съседство 
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László                                                    Cecilia                                                    Dacian 
Andor                                                   Malmström                                            Cioloş 

Заетост, социални въпроси               Вътрешни работи                                  Селско стопанство и  
и социално приобщаване                                                                                  и развитие на селските райони  
 

 
Kristalina Georgieva 

Международно сътрудничество, 
хуманитарна помощ и управление 
на кризисни ситуации 
 

 

Визията на бъдещия еврокомисар за ресора Международно сътрудничество, хуманитарна 
помощ и реакция при кризи.  
(Извадки от това, което българският кандидат за член на Европейската комисия заяви по 
време на изслушването в ресорната комисия в Европейския парламент на 3 февруари 2010 г.) 

Аз ще съм комисар за хуманитарна помощ и отговор при кризи. За международното 
сътрудничество ще работя дотолкова, доколкото то отговаря на първите два приоритета.  

За мен е чест да съм днес пред вас като кандидат за еврокомисар. За най-нуждаещите се по 
света, това е най важния комисарски ресор на Европа. Над 90% от европейските граждани искат 
засилване на хуманитарната роля на ЕС. Ако бъда одобрена, първата ми задача ще е да 
направим така, че ЕС да даде на Хаити всичко възможно. Нашите екипи и институции действаха 
много бързо, още първия ден ЕК отпусна 3 млн. евро. 25 страни вече предоставиха помощ там. 
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В Хаити сега има две основни задачи – да продължим с незабавната помощ и да стартираме 
реконструкцията и развитието на страната. За втората цел ние предоставяме 100 млн. евро. 
Хаити трябва да започне от нулата, но страната няма да е сама. 
 
За след Хаити основният въпрос е как да се развиваме и да сме подготвени, когато се случи 
следващото бедствие или хуманитарна криза. Ангажирам се да направим анализ на готовността 
на ЕС за реагиране при кризи - такава, каквато е в момента, така че да видим къде и какви 
подобрения са необходими в тази област. Този въпрос ще бъде и в дневния ред на Европейския 
съвет следващата седмица. Например при цунамито в Хаити преди време, ако имахме създаден 
център за ранно предупреждение, можехме да спасим много хора. 
 
Няма значение дали става дума за природно бедствие или за човешки фактори. Всяка година 
300 млн. души стават жертва на подобни кризи. 
 
Ако ме одобрите, ще се боря да съм силен глас за тези, които са в нужда. Ще работя за по-
ефективна помощ и координация между европейските страни. 
 
Ще съм адвокат за спазване на международно право. 
 
Ще използвам мандата от Лисабонския договор за създаването на доброволческата служба за 
хуманитарна помощ. 

Аз ще говоря от името на жертвите, но на първо място хуманитарната помощ трябва да е 
безпристрастна. 

Комуникирането на нашата помощ трябва да се подобри и синхронизира, така че Европа да е 
едно цяло, а не 27 плюс едно. 
 
Хуманитарните работници смятат военната намеса за последно средство. Хуманитарните 
работници трябва да бъдат консултирани от военните за това, дали се налага подобна намеса. 
Да, понякога е абсолютно задължително участието на военните. Трябва обаче всеки случай да 
се разглежда внимателно. Когато бъдат въвлечени военните, вече няма връщане назад.  

Дълггогодишната ми работа в тази област ме научи - никой не може да успее сам, но, работейки 
заедно, можем да постигнем резултати. 
 
Моята основна задача е да дам глас на безгласните. Трябва да работим с различни региони и по 
целия спектър актуални проблеми. 
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ЛЮБОПИТНО И ПОЛЕЗНО 
 
Конкурсите и семинарите 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 
„Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна 
инфраструктура в градските агломерации”                                                                                
Краен срок: 20 май 2010 г., 16:00 ч.  
Настоящата схема цели: 
- да се повиши енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в 
градските агломерации; 
- да се осигури използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в общинска 
образователна инфраструктура. 
Схемата 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 от градските агломерационните ареали. 
Дейностите, които ще получат подкрепа включват: 
1. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в общински образователни институции - 
детски ясли и градини, обединени детски заведения, основни и средни училища, включително 
спортни салони (топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към 
системите за топлоснабдяване, газоснабдяване), включващо следните под-дейности: 
- подмяна на дограма (прозорци, врати); 
- топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. външни стени, покриви и подове; 
- основен ремонт, модернизация или подмяна на абонатни станции/котелни стопанства или 
прилежащите им съоръжения, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и 
екологичен ефект, 
- изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за 
задоволяване на нуждите от енергия на сградата, обект на интервенция, които не генерират 
приходи (печалби) от търговска дейност за бенефициента в процеса на експлоатация на 
съоръженията; 
- балансиране на отоплителна/охладителна, вентилационна инсталация; 
- ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/вентилационна инсталация; 
- монтиране на радиаторни термостатични вентили и разпределители; 
- въвеждане на енергоспестяващо осветление; 
- внедряване на автоматизирани системи за управление и регулиране на потреблението на 
топлинна и електрическа енергия; - газифициране на сградата; 
- съпътстващи строително-монтажни работи в т.ч. ремонт или подмяна на електрическа 
инсталация, хидроизолация, (вкл. прилежащото дворно място), свързани с внедряването на 
мерките за енергийна ефективност. 
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 500 000 лв. 
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 10 000 000 лв. 
2. Извършване на обследвания за енергопотребление. 
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 500 000 лв. 
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 5 000 000 лв. 
Безвъзмездната финансова помощ по настоящата схема не може да надвишава 85% от общата 
стойност на проектното предложение, в тази връзка кандидатите следва да осигурят 
задължително 15% собствен принос. 
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата е 78 233 200 лева. Размер на 



                      

                              ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  
EUROPE DIRECT - ШУМЕН 

                  Бр 2, Февруари, 2010 г. 
   

 

12 
 

 

съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие (85%) е 66 498 220 лева. / 
Източник – бюлетин на ФРМС 

Програма за малки грантове на Фондация „Лале” 
Краен срок: текущ  
Програмата за малки грантове е отворена за неправителствени организации и е основно 
насочена към местни организации, работещи в малките населени места. Целта на програмата е 
да насърчи участието на хората от местната общност в инициативи и дейности, свързани с:  
- решаване на конкретни социални проблеми;  
- подобряване на условията на живот;  
- улесняване на достъпа до информация и обслужване;  
- предоставяне на подкрепа и грижи за групи от хора със затруднения;  
- повишаване на социалната ангажираност на младежите за разрешаване на специфичните им 
проблеми (общуване, развитие, достъп до качествено образование, възможности на пазара на 
труда и др.);  
- преодоляване социалната изолация на възрастните хора чрез инициативи за взаимопомощ, 
самопомощ и солидарност между поколенията;  
- организиране на традиционни за общността събития, културни дейности, традиции, занаяти и 
обичаи, които са съчетани с доброволчески инициативи за подобряване на жизнената среда или 
разрешаването на проблеми на местната общност;  
- въвеждане и демонстриране на съвременни модели и практики на работа чрез предоставяне на 
социални услуги в общността. 
Максималният размер на финансовата подкрепа е до 6000 лева. / Източник – бюлетин на ФРМС 

Програма „Младежта в действие” 
Краен срок: За проектите, представяни пред националната агенция:  
- Проекти, започващи между 1 юли и 30 ноември - краен срок: 1 април 
- Проекти, започващи между 1 септември и 31 януари - краен срок: 1 юни 
За проектите, представяни пред изпълнителната агенция: 
- 1 декември и 30 април - краен срок: 1 юни 
1 март и 31 юли - краен срок: 1 септември 
Програмата е насочена към е насочена към младите хора от 13 до 30 години. 
Младежта в действие" финансира проекти основно по няколко линии: местни и транснационални 
инициативи, проекти за обмен и сътрудничество, за доброволчески труд и демократично 
общество. За всяка дейност на сайта на програмата има подробно описание на това какви 
проекти са допустими, примери за подобни проекти, както и съвети за подготовката им. 
Младежите, които предвиждат международно участие в проекта си, но все още нямат партньори 
извън страната, могат да се регистрират в партньорската база на портала "Евродеск и да обявят 
идеята, за която търсят съмишленици. 
Общото за всички дейности по програмата е, че се насърчават европейското измерение на 
проектите, участието на младежи в неравностойно положение и иновативният подход при 
решаването на проблемите. / Източник – бюлетин на ФРМС 

АХУ обяви конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни 
увреждания в специализирана работна среда 
Краен срок: 19.04.2010 г.; 17.05.2010 г.  
Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с 
увреждания.  
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1.По раздел IІ от методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ (проекти със социална насоченост): 
-максимален размер на субсидията за проект : 40 000 лв. 
-краен срок за подаване на проектите, не по-късно от 17:30 часа на 19.04.2010 г. 
2.По раздел IІI от методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ (проекти със стопанска насоченост):  
- максимален размер на субсидията за проект: 90 000 лв. 
- краен срок за подаване на проектите, не по-късно от 17:30 часа на 17.05.2010 г. / Източник – 
бюлетин на ФРМС 

АХУ обяви конкурс за финансиране на проекти на тема:“Рехабилитация и социална 
интеграция на хора с увреждания”                                                                                                 
Краен срок: 31.03.2010 г., 17.30 ч.  
Участници в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, 
регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и национално 
представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите.  
Проектите се изготвят по методика на основание чл.2, ал.2, т.6 от Устройствения правилник на 
АХУ във връзка с чл. 8, т. 5 от Закона за интеграция на хората с увреждания.  
Максималният размер на субсидията е диференциран за различните компоненти както следва: 
по компонент 1 и компонент 2 - до 18 000 лева 
по компонент 3 - до 10 000 лв. 
по компонент 4 - до 15 000 лв. 
Срокът за подаване на проектите (4 екземпляра) на хартиен и един екземпляр на магнитен 
носител (формуляр и бюджет) е: до 17.30ч. на 31.03.2010 г. / Източник – бюлетин на ФРМС 

АХУ обяви конкурс за финансиране на проекти на тема: “Осигуряване на достъпна среда и 
адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и 
регионално значение 
Краен срок: 12.04.2010 г., 17,30 часа  
Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица - държавни, общински, стопански и 
неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи 
или стопанисващи културни, исторически, археологически, природо-научни, спортни обекти. 
Проектите се изготвят по Методика съгласно чл.2, ал.2, т.6 от Устройствения правилник на АХУ 
във връзка с чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания. 
Максималният размер на субсидията е диференциран за различните компоненти както следва: 
Компонент 1 - осигуряване на външен достъп до обект - до 10 000 лв.; 
Компонент 2 - приспособяване на вътрешна среда на обект - до 12 500 лв.; 
Компонент 3 - изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения - 
до 50 000 лв. 
Срокът за представяне на проектите (5 екземпляра) на хартиен и един екземпляр на магнитен 
носител (формуляр и бюджет) е до: 17,30 часа на 12.04.2010 г. Проектните предложения се 
подават в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233. 
Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73  / Източник – бюлетин на ФРМС 

Си-Ви-Ес България търси партньори за организиране на летни доброволчески лагери 
Краен срок: 5 март 2010 г.  
Си-Ви-Ес България е сдружение с нестопанска цел, работещо за популяризиране на 
доброволчеството в България www.cvs-bg.org Една от основните ни дейности е организиране на 
доброволчески лагери (бригади) в България и чужбина. За предстоящия летен сезон 2010 търсим 
местни партньори, с които да организираме съвместни лагери, които да са от значение за 
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местната общност. 
Какво е доброволчески лагер? 
Международна група доброволци, които предлагат безвъзмездно своя труд в полза на проект в 
обществена полза и с нестопанска цел. Лагерите са обикновено 2 до 3 седмици, в периода между 
юни и септември. Темите могат да бъдат разнообразни: работа с деца и/или възрастни в 
неравностойно положение, почистване на обществени площи или природни паркове, работа в 
еко-ферми или центрове, арт фестивали... 
Какви са основните задължения и изисквания към партньора? 
- Да има нужда от доброволческа подкрепа по проект или инициатива в обществена полза  
- Да осигури храна и настаняване на доброволците за целия период на лагера 
- Да осигури местен отговорник, който да координира работния процес 
Какво предлага Си Ви Ес - България? 
- Координира целия процес по подбор на доброволците и поддържа контакт с тях преди 
пристигането им 
- Осигурява координатор на лагерната група  
- Може да съдейства при търсенето на допълнително финансиране за доброволческия лагер 
Ако вашата организация има нужда от доброволческа помощ 
и има желание да бъде наш партньор, моля, обадете ни се, за да обсъдим възможностите за 
сътрудничество! За контакт:  
Тел.: +359 (0)2 987 41 18, Тел./факс: +359 (0) 2 989 98 46 
cvs-bg@bluelink.net / Източник – бюлетин на ФРМС 

Покана за представяне на предложения по проекта за многогодишна работна програма за 
безвъзмездни помощи в областта на Трансевропейската енepгийнa мрежа (TEN-E) за 2010 
г. (Решение C(2010) 48 на Комисията) 
Краен срок: 30 април 2010 г.  
Максималната сума на разположение по тази покана за предложения за 2010 г. e 20 760 000 
евро. / Източник – бюлетин на ФРМС 

МЕДИА 2007 - Развитие, разпространение, популяризиране и обучение - Покана за 
представяне на предложения - EACEA/06/10 - Подкрепа за международното 
разпространение на европейски филми - схема „агенции за продажби” 2010 г. 
Краен срок: 30 април 2010 г.  
Схемата за подпомагане „Агенции за продажби“ функционира на два етапа: 
- създаване на потенциален фонд, определен в зависимост от резултатите на дружеството на 
европейския пазар за даден период, 
- реинвестиране на потенциалния фонд: така създаденият от всяка компания фонд трябва да 
бъде реинвестиран в 2 модула (2 вида проекти) до 30 септември 2011 г.: 1. минимални гаранции 
или авансови плащания за придобиването на права за международни продажби на нови 
европейски ненационални филми; 2. и/или за популяризирането, пускането в продажба и 
рекламата на нови европейски ненационални филми.  
Общият наличен бюджет е 1 500 000 евро.  
Не е определен максимален размер.  
Финансовата подкрепа ще бъде отпусната под формата на субсидия. Финансовата подкрепа от 
Комисията не може да надвишава 50 % от общите допустими разходи. / Източник – бюлетин на 
ФРМС 
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VP/2010/001 Индустриални отношения и социален диалог 
Краен срок: 16 март 2010 г.; 31 август 2010 г.  
Бюджетната позиция има две подпрограми: 
- Подкрепа на европейския социален диалог 
- Обогатяване на познанията и опита в областта на индустриалните отношения 
Допускат се следните кандидати: 
- Социални партньори 
- Организации в сферата на индустриалните отношения 
- Държавни органи / Източник – бюлетин на ФРМС 

VP/2010/002 Мерки за информиране и обучение на работнически организации 
Краен срок: 20 април 2010 г. за дейности, започващи не по-рано от 20.06.2010 г. и не по-
късно от 22.12.2010 г.  
Допускат се само организации на социални партньори, които представляват работниците на 
европейско, национално или регионално равнище, като седалището на тези организации трябва 
да се намира в една от държавите-членки на Европейския съюз.  / Източник – бюлетин на ФРМС 

VP/2010/003 Информация, консултиране и участие на представители на предприятия 
Краен срок: 9 април 2010 г. за операции, започващи не по-рано от 9 юни 2010 г.; 3 септември 
2010 г. за операции, започващи не по-рано от 3 ноември 2010 г. и не по-късно от 22 
декември 2010 г.  
Целта на настоящия бюджетен ред е укрепване на транснационалното сътрудничество между 
представителите на работниците и работодателите по отношение на информацията, 
консултирането и участието в предприятията. Той е предназначен също за финансиране на 
информационни и наблюдателни пунктове в този контекст. 
Допускат се следните кандидати: 
- социални партньори от всички нива, предприятия, европейски работнически съвети; 
- по изключение - технически организации с нестопанска цел, специално упълномощени от 
социалните партньори. / Източник – бюлетин на ФРМС 

VP/2010/004 Модернизация на схемите за социална сигурност: международни действия за 
сътрудничество и информация 
Краен срок: 17 май 2010 г.  
Ще бъдат подкрепени: 
1. Развитие на международно сътрудничество между институциите 
2. Информиране на обществеността за достъпа до социална сигурност и защита при 
упражняване правото на свободно придвижване 
Бюджетът е 1 млн. евро, като максимумът подкрепа за 1 проект е 400 000 евро. 
Съфинансирането от страна на Общността не може да надвишава 80% от стойността на проекта. 
/ Източник – бюлетин на ФРМС 

Покана за проекти за Трансевропейската енергийна мрежа 
Краен срок: 30 април 2010 г.  
Максималната обща сума, отпусната за безвъзмездни помощи за 2010 г., e 20 760 000 евро. / 
Източник – бюлетин на ФРМС 

Покана за проекти за киноразпространение по програма МЕДИЯ 2007 
Краен срок: : 30 април 2010 г.  
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Автоматичната" схема за подпомагане функционира на два етапа: 
- създаване на потенциален фонд, пропорционален на броя на продадените билети за платен 
вход за чуждестранни европейски филми в държавите, участващи в програмата, до определена 
горна граница за филм и с необходимите корекции за всяка страна;  
- реинвестиране на потенциалния фонд: създаденият от всяка компания фонд трябва да бъде 
реинвестиран в 3 модула (3 вида проекти) до 1 октомври 2011 г.: 
1. копродукция на чуждестранни европейски филми 
2. придобиване на права на разпространение, например посредством минимални гаранции, на 
чуждестранни европейски филми и/или в 
3. разходи по издаването (производство на копия, дублаж и субтитриране), разходи за 
популяризиране и за реклама на чуждестранни европейски филми. 
Бюджет: 18 150 000 евро. / Източник – бюлетин на ФРМС 

Google европейска стипендия за студенти с увреждания 
Краен срок: 15 март 2010 г.  
Целта на програмата е да премахне бариерите, така че да предпази студентите с увреждания от 
затруднения при навлизането на компютъризацията, да ги окуражи чрез отличие за тяхното 
учене да станат активни ролеви модели и лидери за креативни технологии. Кандидатите трябва 
да са последна година бакалаври или записали магистратури, докторантски програми или 
еквивалентни на 2010/2011, да са записали в университет в Европа, да са граждани, да са 
постоянни жители, да са международни студенти, които учат в университети за студенти с 
увреждания в Европа. Най-добрият кандидат ще получи парична награда и ще е поканен в 
Google’s Engineering Център в Цюрих през юни 2010 на пълни разноски. / Източник – бюлетин на 
ФРМС 
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БИБЛИОТЕКАТА БИБЛИОТЕКАТА 
 

ВАШИЯТ ПЪТЕВОДИТЕЛ ИЗ  ЛИСАБОНСКИЯ ДОГОВОР 
 
След десетилетия на войни, коствали милиони човешки животи, 
основаването на ЕС отбеляза началото на нова ера, в която европейските 
страни решават своите проблеми по пътя на диалога, а не воювайки 
помежду си. 
Днес държавите-членки на ЕС се радват на множество придобивки. 
Съществуващите правила обаче бяха предназначени за един много по-
малък по територия и население ЕС, който не беше изправен пред 
глобални предизвикателства, като изменението на климата, световната 

рецесия или международната трансгранична престъпност. ЕС притежава необходимия 
потенциал и политическа воля да се справи с тези проблеми, но той може да направи това само 
ако подобри начина, по който работи. 
Това е и целта на Лисабонския договор. Той прави ЕС по-демократичен, по-ефикасен и по-
прозрачен. Договорът дава възможност на гражданите и парламентите да влияят в по-голяма 
степен върху това, което се случва на европейско равнище, както и гласът на Европа да се чува 
по-ясно и по-силно в целия свят, защитавайки в същото време националните интереси.  
Настоящата брошура обяснява какво означава Лисабонският договор за Вас като гражданин. 

 
 

 

ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ДЖУЛИЯ И СТИВЪН  
 
Комиксът дава възможност младите хора да се запознаят и да открият 
света на биологичното земеделие.  

 

 

 

 

ЕВРОПА ГОВОРИ  
 
ЕС насърчава езиковото и културното многообразие на своите граждани. 
Той прави това, като подпомага преподаването и изучаването на техните 
езици. ЕС си е поставил амбициозната цел да позволи на своите 
граждани да говорят свободно два езика освен майчиния си. 
Институциите на ЕС работят на двадесет и три официални езика. 
Настоящата брошура представя панорамен поглед върху многобройните 
езици, които се говорят в ЕС и разнообразните начини, по които 
европейците могат да извлекат полза от изучаването на езици и от 
програмите за подпомагане. Накрая е направен обзор на това как точно 

функционира един толкова многоезичен Европейски съюз.  
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НИЕ – ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР EUROPE DIRECT  

ЕИЦ  EUROPE DIRECT е част от 14 подобни звена в България и около 500 в цяла Европа. 

Те служат за реална връзка между гражданите и структурите на Европейския Съюз. Идеята се 
реализира с подкрепата на Европейската комисия.  

Информационният център ще Ви помогне да намерите всякакъв вид информация, 
свързана с Европейския съюз:  
Обща информация за ЕС и отговори на ваши въпроси относно институциите, законодателството, 
политиките на ЕС, възможностите за финансиране по програми на ЕС и т.н.;  
Практическа информация по много теми, например, как да бъде призната вашата 
професионална квалификация, как да подадете жалба при опасни продукти, възможности за 
образование и обучение в Европа, работа в Европа и т.н.; 
Съвети за разрешаване на практически проблеми, свързани с упражняване на вашите права в 
Европа.  

В Информационния център можете да получите:  
Данни за контакт на съответни организации, с които може да ви се наложи да се свържете; 
Богато разнообразие от печатна и електронна документация; 
Съдействие при организиране на обществени прояви, свързани с ЕС. 

Информационният център предоставя:  

Компютри с безплатен достъп до Интернет страници с информация за Европейския съюз и 
съдействие на специалисти, с помощта на които ще ориентирате в многобройните 
информационни източници за ЕС. На място може да ползвате издания по разнообразни въпроси 
за Европейския съюз. Телевизионният канал на Европейския съюз “Europe by Satelite” ще Ви 
дадe възможност да гледате преките предавания от заседания на институциите и да станете 
свидетели на важни събития в Европейския съюз. 

Организиране на групови посещения с предварителна заявка по електронната поща или по 
телефон. 

Информационният център функционира в Сградата на Агробизнесцентър/Бизнесинкубатор - 
Шумен, която е приемна структура на европейската мрежа Europe Direct  

ул. „Цар Освободител” № 130, Шумен 9700, Тел: 054 800 126,  

e-mail: еuropedirect@abcshumen.org, europedirect.sh@gmail.com,  

сайт: http://www.europedirect-shumen.com/ 

www.abcshumen.org/europedirect 

Можете да се обадите на безплатната телефонна линия от всяка точка на ЕС 00 800 67 89 10 11 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Този бюлетин се издава с подкрепата на Европейския Съюз, Европейската комисия, Генерална дирекция 

„ Комуникация” 

Той не изразява официални становища на Европейската комисия или други институции 


