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Този проект се реализира от Европейски информационен център –
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В БРОЯ
КОНКУРСИ И ПОКАНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.......................................................3
ОТ И ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ................................................................................8
ТЕМА НА БРОЯ........................................................................................................10
НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР “ЕВРОПА ДИРЕКТНО”.12
НАШИЯТ КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ МАЙ.....................................................................13










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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Какво означава разширеният ЕС за вас – конкурс за текст
Краен срок: 11 май 2014 г.
Какво означава разширеният ЕС за вас? Ако сте на възраст между 15 и 25 години
и ви се пише, участвайте в конкурса и имате шанс да спечелите пътуване до
Брюксел и е-четец!
Споделете вашето виждане чрез статия, или до три публикации в (максимум 700
думи общо).
Правилата на конкурса вижте тук: http://bit.ly/1ougtFY
Регистрация тук: http://bit.ly/1fLheVY
Източник:
https://www.facebook.com/EUenlargement
572 места за летни студентски стажове
Краен срок: 11 май 2014 г.
Предлагат се стажове в 40 професионални направления като най-търсените от
страна на администрацията с най-много обявени стажантски позиции са
икономика (507), администрация и управление (225), право (178), архитектура,
строителство и геодезия (98), информатика и компютърни науки (72), социални
дейности (66) и др.
Стажовете са едномесечни, неплатени, с възможност за гъвкаво работно време и
ще се проведат в периода 1 юли - 30 септември 2014 г.
В Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация 2014 г.
могат да участват всички студенти, които се обучават в страната или чужбина без
значение от степента, формата на обучението или курса.
Източник:
http://staj.government.bg/
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Харта за висше образование „Еразъм+“ за периода 2014—2020 г.
Краен срок: 22 май 2014 г.
Хартата за висше образование „Еразъм“ предоставя общата рамка за качество във
връзка с дейностите по европейско и международно сътрудничество, които могат
да бъдат провеждани в рамките на програмата от дадено висше учебно заведение.
Удостояването с харта за висше образование „Еразъм“ е предварително условие за
всички висши учебни заведения, намиращи се в посочените по-долу държави и
желаещи да кандидатстват и участват в мобилност с учебна цел на физически
лица и/или в сътрудничество за иновации и добри практики в рамките на
програмата.
Източник:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-highereducation-2014-2020_en

МОН кани за кандидатстване с идеен проект за център за върхови
постижения
Краен срок: 30 май 2014 г.
При разработването на Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ (2014-2020 г.) и във връзка с Националната стратегия за
развитие на научни изследвания 2020 бе заложена в Приоритетна ос 1 „Научни
изследвания и технологично развитие“ допустима дейност „Подкрепа за създаване
и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност“.
Предвид изключителната значимост на предвидената дейност за българската
наука, Mинистерството на образованието и науката приканва всички научни
институции, които са получавали финансиране от национални или европейски
инструменти да кандидатстват с идеен проект за център за върхови постижения
и/или компетентност.
Източник:
http://www.minedu.government.bg/?go=news&p=detail&newsId=563
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Стипендии на UNESCO/ISEDC
Краен срок: 30 май 2014 г.
Целта на тази програма е повишаване на капацитета за изграждане и развитие на
човешките ресурси в областта на устойчивите и възобновяеми енергийни
източници в развиващите се страни и страните в преход.
Могат да кандидатстват граждани на развиващите се страни и страните в преход,
владеещи руски, които изучават икономически науки и не са по-възрастни от 25
Източник:
http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unescoisedc-co-sponsoredfellowships-programme-2014/

Конкурс за разказ "Децата на България разказват... истории от празната
дъска" за деца на възраст до 18 години
Краен срок: 31 май 2014 г.
В рамките на два месеца, всички деца на възраст до 18 години ще имат
възможност да изпратят свои разкази на тема УЧИЛИЩЕ или ОБРАЗОВАНИЕ,
като 30-те най-добри от тях ще бъдат издадени в сборник. Разказите трябва да са
с максимална дължина от 3000 думи (приблизително 8 страници в word),
но НЯМАТ ограничен минимален обем.
Конкурсът е част от партньорството на Orange center и УНИЦЕФ „Всяко дете има
право на образование“ и има благотворителна цел. Всички приходи от продажбата
на сборника ще бъдат дарени в подкрепа на програмата на УНИЦЕФ България за
образование.
Източник:
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=18950&sid=7

Безплатна телефонна линия за въпроси от всички точки на ЕС 00800 6 7 8 9 10 11

5

ФОТОКОНКУРС „ЕВРОПА ПРЕЗ МОЯ ОБЕКТИВ”
Краен срок: 31 май 2014 г.
Европейски съюз, Европейска идея, Европейски ценности ... Всичко това се
чества на 9 май - Денят на Европа. А ЕИЦ – „Европа Директно” - Велико Търново
и младежко списание "За мен" ще празнуват през целия месец Май! Ти също
можеш да се включиш в празненствата като
участваш в нашия фотоконкурс!
Искаш да спечелиш и твоята снимка да се види от много хора? Какво трябва да
направиш?
СНИМАШ, КАЧВАШ И ПЕЧЕЛИШ!
Прочети пълните правила на конкурса във Facebook на страницата на ЕИЦ –
„Европа Директно” - Велико Търново: https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
или на страницата на списание "За мен":
http://www.za-men.eu; https://www.facebook.com/glowinthecity

Конкурс за блогъри
комуникация в ЕС"

на

тема

"Кажи

своето

мнение

за

дигиталната

Краен срок: 15 юни 2014 г.
Участниците трябва да изпратят своята идея по
имейл до екипа по социални медии на
Европейската
комисия
със
заглавие
"#TALKDIGITAL BLOGGING COMPETITION" или да
оставят коментар към публикацията на конкурса.
- текстът трябва да бъде представен на английски
език в Word формат
- участниците трябва да изпратят своя кратка биография заедно с координати за
връзка
- текстът трябва да съдържа не повече от 500 думи
Източник:
http://www.dnevnik.bg/evropa/konkursi/2014/04/16/2280055_konkurs_za_bloguri
_na_tema_kaji_svoeto_mnenie_za/
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Номинации за награди „Заедно”
Краен срок: 10 юни 2014 г.
Ако познавате организация провела успешна, иновативна кампания за набиране
на средства? Или отделна личност, даряваща за развитие? Номинирайте ги за
деветите годишни награди „Заедно”, които ФРГИ организира!
За девета поредна година Фондация „Работилница за граждански инициативи”
организира наградите „Заедно”. Чрез тях ние отбелязваме едновременно
сериозните усилия на гражданските организации да получат местна финансова
подкрепа, както и медийното отразяване на различни тенденции в
дарителството. Категориите на наградите „Заедно”са:
1.Най-добра кампания на неправителствена организация
2.Най-добра кампания
3.Най-ефективна кампания (като съотношение между
набрани и изразходвани за реализиране на кампанията
средства
4.Най-добро сътрудничество между бизнес и НПО
5.Частен дарител с кауза (физическо лице)
Източник:
http://www.wcif-bg.org/news.php?page=news&&id=2544&v=6

Награди "Джон Атанасов"
Краен срок: 6 август 2014 г.
Инициативата се провежда в три категории: награда за обещаващ млад
изследовател, грамота за прилагане на научни постижения и проекти с висока
обществена стойност и грамота за ученици и техните преподаватели.
Източник:
http://www.karieri.bg/karieren_klub/vazmozhnosti/2277523_zapochna_kandidatstva
neto_za_nagradite_djon_atanasov/
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НА 15 МАЙ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТЕЛЕВИЗИОНЕН
ДЕБАТ НА ЖИВО МЕЖДУ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

На 15 май, в навечерието на изборите за ЕП, ще се проведе дебат в
Европейския парламент между кандидатите за председател на Европейската
комисия. Дебатът, който се организира и продуцира от Eurovision, ще се състои в
пленарната зала на ЕП в Брюксел. Предаване на живо и записи ще са достъпни за
всички телевизионни и радио станции чрез Eurovision World Feed и Europe by
Satellite (EbS+), както и чрез уебстрийминг. Журналистите ще имат достъп до
залата.
За
първи
път
Европейският
парламент ще избере новия председател
на Европейската комисия — промяна,
въведена от Лисабонския договор.
Европейският
съвет,
включващ
правителствените
и
държавни
ръководители на ЕС, ще предложат
кандидата за председател на ЕК на
базата на резултатите от европейските
избори. Пет европейски политически
партии са издигнали кандидати за нов
председател на ЕК.
Жан-Клод Юнкер, кандидат на Европейската народна партия, Мартин Шулц
от Партията на европейските социалисти, Ги Верхофстад от Алианса на
либералите и демократите за Европа, Ска Келер от Зелената партия и Алексис
Ципрас от Партия на европейската левица ще вземат участие в телевизионния
дебат на живо, който се организира за първи път в пленарната зала на ЕП в
Брюксел. Очаква се публика от 300 до 500 души.
Моника Маджони, италиански телевизионен водещ и директор на
италианския обществен телевизионен канал RAI News24, ще е модератор на
дебата, който ще продължи 90 минути и ще се състои от три части, всяка от които
на различна тематика. Всеки от кандидатите ще направи кратко представяне,
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след което ще има не повече от минута, за да отговаря на въпроси или да
коментира отговорите на другите кандидати.
Дебатът ще продължи от 22,00 до 23,30 ч. българско време. Ще бъде
проведен основно на английски, като превод ще бъде осигурен на всички
останали 23 официални езика.
Публиката в залата и останалите зрители ще могат да се включат в дебата
чрез социалните медии, с хаштаг #tellEUROPE.
За повече информация:
http://ec.europa.eu/avservices
www.eurovisiondebate.tv
Източник на изображението: Европейски съюз
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КАЧЕСТВОТО НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ УЕБСАЙТОВЕ СЕ ПОДОБРЯВА
СЛЕД ПРОВЕРКА НА ЕС
Проверки на туристически уебсайтове водят до значително по-добро
спазване на правата на потребителите, като 62% вече отговарят на изискванията
на ЕС.
Всеки трети интернет потребител в ЕС вече резервира билети за пътуване и
нощувки онлайн, като се очаква този брой да нарасне в
бъдеще. За да се гарантира, че туристическите
уебсайтове са коректни към потребителите, Комисията
заедно с национални органи извършва редовни
проверки на подобни уебсайтове в цяла Европа.
През 2013 г. властите откриха нарушения на
правото на ЕС при 382 от 552 туристически уебсайта.
Оттогава насам 173 уебсайта бяха актуализирани и
коригирани, 209 уебсайта са обект на текущи процедури, а 6 вече не съществуват.
Българските уебсайтове обаче се оказват най-изрядните в Европа. В
страната са проверени общо 17 сайта, които предоставят туристически услуги.
Проверките са свързани с това дали информацията за основните характеристики
на услугите е лесно достъпна, дали цената е посочена на достатъчно ранен етап и
дали тя включва допълнителни разходи, дали са предоставени електронни адреси
за въпроси и жалби, дали уебсайтовете предоставят ред и условия за ползване,
написани ясно и разбираемо преди извършване на покупка.
Основни отчетени проблеми са свързани с липсата на задължителна
информация за самоличността на търговците, по-конкретно електронни адреси,
липса на ясни инструкции как да се подава жалба, липса на пояснения за
допълнителни разходи, като например такса за багаж.
Ако искате да се предпазите от злоупотреби в туристически сайтове, можете
да прегледате съветите за потребители за трикове, които да прилагате, четейки
сайтове, и за насоки какви са въпросите, които е нужно да задавате преди да
направите покупка.
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СЪВЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
 Уверете се, че търговецът е посочил своето име, местонахождение и
електронен адрес и, когато е необходимо, координати за връзка с
авиокомпанията или хотела.
 Проверете дали разполагате с цялата необходима информация,
например за маршрута, времето на заминаване и пристигане,
авиокомпанията и адреса на хотела.
 Проверете каква точно е крайната
цена, когато са включени всички допълнителни
такси.
 Разпечатайте или запазете копие
от договорните условия. Имайте предвид, че
понякога не можете да отмените резервацията си
безплатно или изобщо да я отмените в зависимост
от условията за отмяна на резервации.
 Съобщете веднага за възникнали проблеми на посочените адреси
за контакт.
 Ако се нуждаете от
организация или към
проблеми с търговец в
помощ и от европейския

помощ, обърнете се към потребителска
съответния национален орган. Ако имате
друга страна от ЕС, можете да потърсите
потребителски център във вашата страна.

 Гражданите на ЕС имат конкретни права при пътуване, така че не
забравяйте да посетите уебсайта за правата на пътниците или да
изтеглите мобилното приложение.
Полезни сайтове:
Европейски потребителски център
Вашата Европа - Пътуване
Източник на изображенията: Европейски съюз
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СТУДЕНТИ СПИСВАТ ВЕСТНИК ДА ДЕНЯ НА ЕВРОПА
Двама студенти от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и
Методий” са сред избраните 16 млади автори за списването на вестника за Деня
на Европа – 9 май.
За
трета
поредна
година
Информационното бюро на Европейския
парламент в България издава вестник за
празника, списан изцяло от студенти. Тази
година 110 студенти от български и
чуждестранни
университети
изпратиха
своите есета за участие.
Подборът на авторите протече до средата на месец февруари, като за
участие, кандидатите трябваше да отговорят само на две условия: да бъдат
студенти и да изпратят кратко есе по една двете теми „Европейски избори май
2004 г. Този път е по-различно?” и „Избори за Европейски парламент. Защо моят
глас има значение?”
Наградата за избраните автори беше посещение на Европейския парламент
в Страсбург, където студентите имаха възможност да се запознаят с институцията
на парламента и неговото функциониране, и да съберат идеи как да подготвят
своите материали за 9 май.
През 2013 както и през 2014 година студенти от Великотърновския
университет също взеха участие в списването на вестника. Тази година избраните
са Николай Стоянов, специалност Право, и Пламен Кандиларов, специалност
Политология.
Пожелаваме успех на младите автори!
Източник на изображението: Европейски съюз

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. МАЙ 2014
01

–

31

МАЙ

2014

–

„МЕСЕЦ

НА

ЕВРОПА”

В

МЛАДЕЖКОТО СПИСАНИЕ „ЗА МЕН”: WWW.ZA-MEN.EU

07 МАЙ 2014 – СТАРОПРЕСТОЛНА ГИМНАЗИЯ ПО
ИКОНОМИКА – СРЕЩА С УЧЕНИЦИ В РАМКИТЕ НА КАМПАНИЯТА „ОТНОВО НА
УЧИЛИЩЕ”

07 МАЙ 2014 – ЕГ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – СРЕЩА С УЧЕНИЦИ В
РАМКИТЕ НА КАМПАНИЯТА „ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ”

09 МАЙ 2014 – ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА „9 МАЙ – ДЕН НА ЕВРОПА”:
10:10 – 10:30 – УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ПРАЗНИЧНО ШЕСТВИЕ И ПАРАД НА
ЗНАМЕНАТА
10:30 – 10:35 – ПРЕД СГРАДАТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ИЗДИГАНЕ
НА

ЗНАМЕНАТА;

СТИХ

„ЕВРОПА”;

ПРИВЕТСТВИЯ;

ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА

МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ ЦДГ „СОНЯ”
10:50 – 14:00 – ПРЕД СГРАДАТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ИЗНЕСЕНИ
ЩАНДОВЕ С ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЕС
11:00 – 12:00 – ПАРК „МАРНО ПОЛЕ” - ЕВРОПЕЙСКИ ДЕТСКИ ПРАЗНИК
11:30 – 12:00 – РБ „П.Р. СЛАВЕЙКОВ” - ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА
17:00 – 22:00 – ПАРК „ДРУЖБА” – ЕВРОПЕЙСКИ ПИКНИК, ПОСВЕТЕН НА
КАНДИДАТУРАТА

НА

ВЕЛИКО

ТЪРНОВО ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА

НА

КУЛТУРАТА
9 МАЙ 2014 – ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – КЛУБ „ЕВРОПА“ –
„МОЯТА ЕВРОПЕЙСКА МЕЧТА“
Безплатна телефонна линия за въпроси от всички точки на ЕС 00800 6 7 8 9 10 11
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9 МАЙ 2014 – ЛЯСКОВЕЦ – ДЕТСКИ ПРАЗНИК „МОЯТА ЕВРОПА“

10 МАЙ 2014 – БЯЛА ЧЕРКВА – ИЗНЕСЕНА ИНФОРМАЦИОННА ПРИЕМНА
„МОБИЛНА ЕВРОПА“

12 МАЙ 2014 – СОУ „ЕМИЛИЯН СТАНЕВ” – СРЕЩА С УЧЕНИЦИ В РАМКИТЕ НА
КАМПАНИЯТА „ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ”

12

МАЙ

2014

–

РАЗГРАД

–

РЕГИОНАЛНА

БИБЛИОТЕКА – ИЗЛОЖБА

„ЕВРОПЕЙСКА КУЛТУРНА КОНВЕНЦИЯ“

28 МАЙ 2014 – КИЛИФАРЕВО – ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С КЛУБ „МЛАД
ГРАЖДАНИН“

31 МАЙ 2014 – КИЛИФАРЕВО – ДЕТСКИ ПРАЗНИК „ДЕТСТВО МОЕ“
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