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ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ЕВРОПА ДИРЕКТНО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРЕДЛАГА:
Отговори на въпроси, свързани с институциите, политиките, програмите на
ЕС
На място в офиса, по телефон, електронна поща;
Свободен достъп до компютър за самостоятелно търсене на информация;
Ползване на място на печатни издания, свързани с ЕС;
Възможност за гледане на директни предавания от европейските
институции чрез програмата Europe by Satellite;
Да получавате актуална информация от бюлетина или сайта на центъра;
Организирани посещения в центъра с образователна цел;
Обадете се, елате на място, пишете
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Стипендиантската програма “Развий Европа - политическо образование в
акция”
Краен срок: 16 юни 2013 г.
Стипендиантската програма на Федералната централа за политическо развитие
и фондация Роберт Бош е насочена предимно към млади специалисти от
България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Чехия,
Унгария, Гърция и Турция.
До 16 стипендианти ще бъдат поканени да се обучават в немска образователна
институция. Участниците ще прекарат два до три месеца в немска институциядомакин и ще могат там да работят за осъществяването на конкретен проект.
Акцент в дейността ще бъдат темите: да се учим от историята, малцинства в
Европа или отговорност и ангажимент в Европа.
Източник: http://www.bpb.de/veranstaltungen/netzwerke/europa-gestalten/
Програма за стипендии за страните от Централна и Югоизточна Европа "Да
оформим Европа - гражданско образование в действие"
Краен срок: 16 юни 2013 г.
Германската федерална агенция за гражданско образование и Robert Bosch
Stiftung предоставя 16 стипендии на активни професионалисти от България,
Кипър, Чешката република, Гърция, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша,
Румъния, Словакия, Словения и Турция. Търсят се хора в началото на
професионалната кариера, които желаят да бъдат активни в международен план.
От кандидатите се очаква вече активно да се занимават с насърчаване на
демокрацията и социалната отговорност в собствените си страни и да бъдат
ангажирани в гражданското образование.
Източник: http://www.bpb.de/die-bpb/148137/shaping-europe-civic-education-inaction
Покана за представяне на предложения — EAC/S03/13 Подготвителна
дейност: „Европейско партньорство в областта на спорта“
Краен срок: 19 юли 2013 г.
Ще бъдат подпомагани транснационални проекти, изготвени от публични органи
или организации с нестопанска цел, които имат за цел да установят и изпробват
подходящи мрежи и добри практики в областта на спорта.
Допустимите кандидати са публични органи и организации с нестопанска цел. Те
трябва да имат седалище, регистрирано в една от държавите членки на ЕС.
Източник: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:120:0020:0021:BG:PDF
EAC/S05/13 Европейска мрежа от национални организации за насърчаване
на грамотността
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Краен срок: 29 август 2013 г.
Целта на поканата е да се окаже подкрепа за създаването на единна европейска
мрежа, която ще повишава осведомеността, ще събира и анализира информация
относно политиките и ще съдейства за обмена на стратегически подходи, добри
практики и многообещаващи кампании и инициативи за насърчаване на
грамотността, а в контекста на критериите от Рамката в областта на
образованието и обучението (ЕСЕТ 2020 г.) ще намали броя на лицата със слаби
основни умения за четене до 2020 г.
В мрежата трябва да участват поне 20 от държавите, участващи в Програмата за
учене през целия живот, като е нужен добър географски баланс. За постигането на
такъв баланс е необходимо членовете на мрежата да представляват поне 15
държави-членки на ЕС.
Максималният размер на общия бюджет, определен за съфинансирането на
действието, е 3 000 000 евро за периода 2013—2015 г.
Финансовото участие от страна на Комисията не може да надхвърля 75 % от
общия размер на допустимите разходи.
Източник: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:130:0008:0010:BG:PDF
Конкурс за Доброволческа инициатива 2013
Краен срок: 31 октомври 2013 г.
Фондация Лале и Национален Алианс за Работа с Доброволци обявяват конкурс за
най-интересни и ефективни доброволчески инициативи в България през 2013
година.
В конкурса са поканени да участват всички организации и групи, които през
настоящата 2013 година реализират доброволческа инициатива, без значение на
място и време на реализация, цел и начин на организация, източници на
финансиране, брой и възраст на доброволците. Всяка добра инициатива
заслужава признание!
Представените инициативи ще бъдат оценени по резултатите, значението за
хората в общността; броя и характеристиките на участниците; значението на
инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците;
финансовата ефективност.
Очакваме номинации до 31 октомври 2013 г.
Източник: http://www.tulipfoundation.net/id926/Competition_Voluntary_Initiative_2013.html
Награда за изследователски проект в областта на културната политика
Краен срок: 31 май 2013 г.
Ежегодният конкурс е съвместна инициатива на Европейската културна
фондация (ECF) и на Европейската мрежа за образование в областта на културния
мениджмънт и политики (ENCACT).
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Авторът на отличения проект ще получи парична награда в размер на 10 000
евро.
В конкурса могат да участват изследователи на възраст не повече от 35 години,
които имат завършена поне магистърска степен в областта на социалните и
хуманитарните науки или на публичната политика.
Документите за участие в конкурса включват: регистрационен формуляр,
автобиография, изследователска статия по темата на проекта, предложение и
план за изследователски проект и академична препоръка.
Източник:
http://www.karieri.bg/karieren_klub/vazmozhnosti/2056911_10_hil_evro_za_izsledva
ne_na_kulturni_politiki/

15 УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО УЧАСТВАХА В ПАРАДА НА
ШУМАН ЗА 9 МАЙ
В тазгодишните чествания по повод 9
май – Деня на Европа, 15 гимназисти и
студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий” взеха участие в Парада на
Шуман, който се проведе за 14-ти
пореден път във Варшава, Полша.
Повечето от тях са членове на клуб
„Европа” и клуб „Млад Европеец” към
Европейски
информационен
център
„Европа Директно”, гр. Велико Търново. Участие взеха и победителят в конкурса
за есе „Моята Европа 2020” на Европейски център – Гергана Нинова, както и
доброволецът от Корпуса на мира на САЩ в България – Рафаел Агилар.
Сред основните дейности на младежите бе участието в откритите в центъра на
града тенти на различни европейски институции, инициативи и проекти като „Act
Locally” и „CityComm”. Гимназистите си партнираха в написването на химн за
срещата на европейските клубове със свои съученици от 11 други страни,
измежду които Португалия, Испания, Франция, Латвия, Холандия и др.
Студентите участваха в конференция „Европолис“ за развитието на т.нар.
„интелигентни градове“ в рамките на стратегията „Европа 2020“ и дадоха своите
лични препоръки за по-доброто й осъществяване, до които достигнаха в рамките
на проекта за граждански комисии „CityComm“.
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Повече информация за двата проекта ще намерите на: www.citycom2020.eu и
http://schuman.pl/
Галерия на снимките, може да разгледате на нашата фейсбук страница:
www.facebook.com/europeinfocentrevt

31 МАЙ – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СЪСЕДСТВОТО

Европейска политика на добросъседство (ЕПД)
Като последица от разширяването си, ЕС се сдоби с нови съседи. ЕПД
предвижда рамка за отношения със съседите — стари и нови, на изток и на юг —
на които ЕС не е предоставил перспектива за членство, но с които Съюзът желае
да поддържа по-близки отношения. Европейският парламент подкрепя ЕПД.
ЦЕЛИ
Да допринесе за засилване на стабилността, сигурността и благосъстоянието
на ЕС и неговите съседи на Изток и Юг, по-специално като предложи на
съответните страни все по-близки отношения с ЕС. ЕПД цели да предотврати
възникването на нови разделителни линии между разширения ЕС и неговите
съседи. Политиката се основава на ангажираността с общите цели, включително
демокрация, правова държава, добро управление, зачитане на правата на човека
и принципите на пазарна икономика, свободна търговия и устойчиво развитие,
както и намаляване на бедността.
Освен това, чрез ЕПД ЕС се стреми да противодейства или предотврати
възникването на „скрити“ заплахи за сигурността, като масовата нелегална
имиграция, прекъсване на вноса на енергийни продукти, влошаване на околната
среда, проникване на организираната престъпност и туризма. Част от
концепцията на ЕПД е отразена и в Европейската стратегия за сигурност (*6.1.3.,
точка Д).
ИНСТРУМЕНТИ
ЕПД се гради върху Споразуменията за партньорство и сътрудничество (СПС)
и Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране, сключени с 13 от 16-те
обхванати държави. Тази политика не предполага въвеждане на нов вид
споразумение, но тъй като началните срокове на прилагане на СПС изтичат, е
необходимо да се намери отговор на въпроса за бъдещото правно основание на
двустранните отношения с източните съседи. Преговорите с Украйна във връзка с
наричаното понастоящем Ново засилено споразумение започнаха през 2007 г.
Безплатна телефонна линия за въпроси от всички точки на ЕС 00800 6 7 8 9 10 11
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Основният инструмент на ЕПД са двустранни Планове за действие в областта
на ЕПД. Изготвянето на План за действие в областта на ЕПД предполага, че е
налице влязло в сила СПС или Евро-средиземноморско споразумение. Комисията
изработва проект на План за действие, който впоследствие се договаря със
съответната съседна страна. След това ръководният съвместен орган, създаден
съгласно съответното СПС или Евро-средиземноморско споразумение, подкрепя
Плана за действие.
Във всеки План за действие в областта на ЕПД се изброяват няколко
политически и икономически цели за реформи и конкретни мерки. В това
отношение те приличат на Партньорствата за присъединяване, които подпомагат
реформите в страните кандидатки и подготовката им за членство в ЕС. В
контекста на ЕПД обаче ЕС не се стреми към каквото и да било общо адаптиране
към достиженията на правото на Общността (acquis communautaire) и се усеща
ясно липсата на стимули за реформи, каквито представляват перспективата за
членство.
Плановете за действие в областта на ЕПД имат действие пет години
(плановете, съгласувани с Израел, Молдова и Украйна обаче са валидни три
години). Прилагането се наблюдава от създадени по съответното споразумение
комисии. До две години след приемането на План за действие, Комисията
представя доклад за напредъка. От април 2008 г. този доклад се съставя всяка
година.
ЕС скоро ще започне да предоставя помощ чрез Европейския инструмент
за добросъседство и партньорство (ЕИДП). Този инструмент заменя програмата
за техническа помощ TACIS (за източните съседи) и програма MEDA (за южните
съседи). Според Регламента за ЕИДП за този инструмент са отпуснати 11,181
милиарда евро за периода 2007 до 2013 г. Това е с около 32 % повече от
отпуснатите средства за страните бенефициери по ЕИДП по предходните
инструменти през 2000—2006 г.
Европейският инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ)
също се използва, включително за подпомагане на съответните организации на
гражданското общество чрез Делегациите на Комисията в страните от ЕПД (с
изключение на Либия, Сирия и Тунис, където не съществуват необходимите
условия и се търсят други начини за популяризиране на демокрацията и правата
на човека). В няколко ЕПД страни се осъществяват и действия, финансирани чрез
Инструмента за стабилност и Инструмента за ядрена безопасност. На
разположение са и тематични програми по Инструмента за развитие и
сътрудничество, т.е. за сътрудничество в областта на миграцията и убежището и
за подпомагане на недържавните и местни субекти, но съответните суми са много
малки. Инструмента за хуманитарна помощ и макрофинансово подпомагане също
могат да бъдат използвани.
Страните от ЕПД се ползват и със заеми при облекчени условия от
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). В периода 2007-13 г. са отпуснати
8,7 милиарда евро за ЕПД/Юг и 3,7 милиона евро за ЕПД/Изток (включително
страните от Южен Кавказ, които не бяха включени в предходния мандат за
отпускане на заеми на ЕИБ) и Русия.
НАСТОЯЩО СЪСТОЯНИЕ
През юли 2008 г. са приети Планове за действие в областта на ЕПД за
следните държави: Украйна, Молдова, Мароко, Тунис, Йордания, Израел,
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Палестинската автономна власт (официално приемане януари-юли 2005 г.),
Армения, Азербайджан и Грузия (ноември 2006 г.), Ливан (януари 2007 г.) и
Египет (март 2007 г.). Плановете за действие за Украйна, Молдова и Израел,
първоначално с валидност само три години, в началото на 2008 г. са продължени с
още една година.
Алжир прояви интерес към изготвяне на План за действие в областта на ЕПД.
По отношение на Беларус, Либия и Сирия не е изпълнено изискването за
съществуващо двустранно споразумение. Комисията представи доклади за
изпълнението на всички Планове за действие през април 2008 г. и възнамерява да
публикува нови доклади през пролетта на 2009 г.
В Съобщението на Комисията от декември 2006 г. се заключава, че
авторитетът и въздействието от ЕПД трябва да бъдат засилени. Съседите трябва
да получат по-привлекателни предложения за подкрепа от страна на ЕС. Това
следва да се постигне по-специално чрез продължаването на ново поколение
„задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия“, като това ще
бъде „в съответствие с дългосрочната концепция за икономическа общност между
ЕС и партньорите по ЕПД“. Комисията предложи и визови облекчения, засилени
междуличностни контакти и по-активно участие на ЕС в разрешаването на
конфликтите в съседните му държави. Регионалното сътрудничество, включително
в района на Черно море, следва да се насърчава, като Комисията призова да се
използва случаят, за да се развие многостранното измерение на ЕПД. Комисията
предложи и създаването на Инструмент за управление, по линия на който всяка
година да се предоставят допълнителни средства на държавата или държавите,
постигнали най-голям напредък в реформите, свързани с управлението, както и
Инвестиционен фонд за съседство за събиране на средства от международни
финансови институции. През следващата година бяха създадени такъв
инструмент и фонд. В последващото съобщение от декември 2007 г. е отбелязан
напредъкът в някои от по-рано разгледаните области и се обсъждат няколко
тематични и оперативни въпроса.
През 2007 г. ЕС предприема инициатива за сътрудничество за Черноморския
регион. Т.нар. Черноморско взаимодействие обхваща, наред с другото, всички
източни държави по ЕПД, с изключение на Беларус, независимо от факта, че
Украйна и Грузия са единствените държави с излаз на Черно море.
В отговор по-специално на полско-шведските предложения относно
Източното партньорство, Европейският съвет през юни 2008 г. възложи на
Комисията да представи предложения през пролетта на 2009 г. Чрез източното
партньорство политиката на ЕС за източните партньори по ЕПД би могла да се
засили в двустранни и многостранни формати.
За повече информация:
Представителство на ЕК в България
Европейски парламент
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СТАРАТА СТОЛИЦА ОТБЕЛЯЗВА ДЕНЯ НА ЕВРОПА ЗА 16-ТИ ПЪТ
С празнично шествие във Велико
Търново започна отбелязването на Деня
на Европа на 9 май. В челните редици на
парада бе знаменната група с флаговете
на страните-членки на Европейския съюз.
Под звуците на маршови изпълнения от
духовия оркестър на СОУ „Емилиян
Станев”
дефилираха
и
мажоретните
състави на детските градини „Слънце”,
„Соня” и ОДЗ „Ален мак”. Облечени като
приказни герои в шествието се включиха
и малчугани от останалите детски заведения в старата столица. След ритуала по
издигане на знамената на България, Европейския съюз и Велико Търново, пред
сградата на Общината от името на градоначалника Даниел Панов децата и всички
гости поздрави зам.-кметът Снежана Данева.
Велико Търново е първият град, в който е празнуван 9 май – Денят на
Европа. Още през 1997 година тук стартира инициативата на Съвета на Европа
за децентрализация и беше открит първият извънстоличен информационен
център. Всяка година празненствата са насочени към децата. С тях се работи
целогодишно по различни мини проекти на детските заведения.
По повод Деня на Европа 15 младежи от Велико Търново, членове на клуб
„Европа“ и клуб „Млад европеец“ към Европейски център взеха участие в Парада
на Шуман във Варшава. Там те представиха старата столица с уникален колаж
на тема „Какво бих направил, ако бях президент на ЕС и главен преговарящ”.
(Повече информация ще намерите в рубриката „От и За Европейския съюз“)

Във връзка с отбелязването на 9 май в Регионалната библиотека
„П.Р.Славейков” беше открита и изложба, показваща плакати за честването от
1999 година насам.
Организатори на тържеството за Деня на Европа са Община Велико Търново
и Европейски информационен център „Европа директно”. Подарък от тях за
всички деца беше детският мюзикъл „Пинокио”.
За подробна информация за всички реализирани през месеца събития,
посетете официалната страница
на Европейски информационен център „Европа Директно”, Велико Търново
www.europeinfocentre.bg
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НАШИЯТ КАЛЕНДАР
ЗА М. ЮНИ 2013

5 ЮНИ 2013 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – СРЕЩА НА КЛУБ
„ЕВРОБОЛЯРЧЕ“ – ЕКСКУРЗИЯ „ОПОЗНАЙ РОДИНАТА,
ЗА ДА Я ОБИКНЕШ“

7 ЮНИ 2013 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО - РЕГИОНАЛНО СТУДЕНТСКО СЪСТЕЗАНИЕ
НА ТЕМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ЗАЕТОСТ В ЕС: ПЕРСПЕКТИВИ ЗА
БЪЛГАРИЯ СЛЕД 2014“

8 ЮНИ 2013 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА
УЧИЛИЩАТА ОТ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО И ОБЛАСТ ГАБРОВО ЗА УЧАСТИЕ В
ПРОГРАМАТА „ЕВРОСКОЛА“ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

15 ЮНИ 2013 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ОТКРИВАНЕ НА ДЕТСКА ЛЯТНА
АКАДЕМИЯ – В ПАРТНЬОРСТВО С ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СДРУЖЕНИЕ НА
КМЕТОВЕТЕ ОТ МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА, РДВР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

15 – 19 ЮНИ 2013 – ТУРЦИЯ, КОНЯ – МЛАДЕЖКИ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР С
УЧАСТИЕТО НА СТУДЕНТСКИ КЛУБ „ЕВРОПА“ И ОБУЧИТЕЛИ ОТ ЛИДЕРСКА
АКАДЕМИЯ „ГЛОУ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
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