ОБЩИНА ПЛОВДИВ; ДИРЕКЦИЯ ”ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И ПРОЕКТИ ”
Тел./Факс: 032/656 433, 032/656 434, 032/656 427, 032/656 439 e-mail: euro@plovdiv.bg

Година V, брой 5, м. октомври 2009 г.

Уважаеми колеги,
Дирекция Европейски проекти и политики на
Община Пловдив продължава издаването на
двуседмичния бюлетин , което беше прекъснато
през м.февруари 2009г. Желаещите да
получават този бюлетин могат да се абонират за
него като изпратят e-mail адреса си на:
euro@plovdiv.bg .

Кой е двумилионният студент по програма „Еразъм”
16 октомври –всетовен ден на прехраната
„Вкусната дружина”
Единна европейска услуга за пътно таксуване
EGNOS Open Service
Търсят се връстници на промените от 1989г.
Програми и предложения за финансиране
Стажове ,стипендии ,работа ,обучение
Индикативни таблици по оперативни
програми за 2009г
10. Мрежи и служби
11. Виртуалната библиотека на книжарницата на ЕС
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Кой е 2-милионният студент по програма”Еразъм”?
Програма „Еразъм“ стартира през 1987 г. и днес с нейна помощ над 180 000 студенти годишно пътуват в чужбина. В
средата на 2009 г. общият брой на студентите по „Еразъм“, пътували в чужбина, достигна 2 милиона. От 1997 г. насам
и над 200 000 преподаватели от висши учебни заведения също са участвали в програмата, като са преподавали в
чужбина.Освен по линия на този обмен, институциите също така работят заедно в цяла Европа благодарение на
проекти и мрежи, финансирани по „Еразъм“. За честването по този повод 31 студенти (по 1 от всяка страна, участваща
в „Еразъм“), са били избрани като символични представители на 2-милионния студент. Те са били почетни гости на
конференция на тема „Бъдещето на програма „Еразъм“ и Зелената книга относно мобилността на младите хора“,
организирана под егидата на шведското председателство на ЕС., която се състоя на 5 и 6 октомври 2009г. в Лунд,
Швеция. На тази конференция заинтересованите страни са обсъдили бъдещето на програма „Еразъм“ и разискват в поширок аспект разкриването на възможности за пътуване и престой в чужбина с учебна цел за всички млади хора.
Дискусиите са били съсредоточени върху подобряването на програма „Еразъм“ и това как пътуването и престоят в
чужбина с учебна цел да се превърнат по-скоро в правило, отколкото да останат изключение за всички млади хора в
Европа. Това е основният въпрос, разглеждан в Зелената книга относно мобилността с учебна цел за младите хора,
публикувана от Европейската комисия през юли 2009 г.
Избраните представители на 2 милионния студент споделят своя опит. Ето историята на представителя на България:
Петър Косев , на 25 години , от Варна , студент по медицина в Медицински университет – Варна. Той се е
обучавал 6 месеца в Медицинския факултет на Университета в Бари ,Италия с
подкрепата на програма „Еразъм” , докато е карал своя студентски стаж. „Да
живея в Италия винаги ми е било мечта.” , споделя Петър. „ Мечта, която се
сбъдна тази година. За да завършим медицинското си образование във Варна
,трябва да стажуваме в медицинско заведение. Програмата „Еразъм” ми даде
възможност да направя това в клиниката на Университета в Бари , Югоизточна
Италия. Да работя в Бари беше чудесно.Срещнах се с много специалисти уролози
и хирурзи , които много ме импулсираха. Наблюдавах отблизо медицинската
практика в Италия ,която не ми беше позната преди и асистирах в доста много
операции – най-забележителната от които беше 1000-ната бъбречна
трансплантация в Университетската болница в Бари , след което снимката ми
се появи във вестника на следващия ден. Това ,което правех ми даде възможност
да усъвършенствам клиничните си умения и да науча нови методи ,които нямам
търпение да приложа в България. Стажът също ми даде шанс да науча
местните традиции и да опозная италианците по-добре. Хората, с които се
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сприятелих ,италианци и „Еразъм” студенти от други държави са много дружелюбни и добри и ме накараха да се
чувствам наистина като у дома си. Признавам ,че се изненадах колко много ми напомнят на хората в България. Беше
чудесно преживяване и съм много благодарен на хората ,които направиха това възможно.”
Петър Косев е избран за символичен представител на 2 милионния студент, защото той се е обучавал по предмет ,
нетипичен за програмата „Еразъм” , интегриран в медицинския екип като стажант-лекар и му е било разрешено да
участва в хирургични операции.
Историите на останалите 30 студенти можете да прочетете на следния адрес:
http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1805_en.htm .
Български филм в официалната селекция за наградата
за кино на ЕП
Българският филм "Източни пиеси" на режисьора Камен
Калев е сред десетте европейски филма от официалната
селекция за наградата за кино на Европейския Парламент за
2009 година. Наградата LUX, създадена през 2007, и има за
цел да подкрепя европейските филми и тяхното
разпространение в Европа. Официалната селекция включва
10 филма, но само три от тях ще се състезават за наградата
на ЕП за европейско кино за 2009 година. Тези три филма
ще бъдат обявени през септември на Международния
филмов фестивал във Венеция. Победителят между тях ще
бъде избран от членовете на ЕП. Отличието ще бъде
връчено на 25 ноември 2009г. в Страсбург. Наградата LUX
финансира субтитрирането на спечелилия филм на 23-те
официални езика на ЕС и създаването на по едно копие на
филма за всяка държава членка

Български изпълнител е сред най-добрите
кандидати в конкурса „Музика срещу
бедността“ През това лято младите граждани
на ЕС бяха поканени да споделят своето
послание за борба с бедността и развитие чрез
музикалния
конкурс
„Музика
срещу
бедността”, организиран от Европейската
комисия. 31 август 2009г. беше крайната дата за
записване и сред повече от 100 кандидати бяха
избрани дванадесет финалисти, една от които е
и певицата от България Demi Cielo. С песента
си Stronger младото момиче от Стара Загора
всява надежда, като пее за времето, което се
променя за едно по-добро и по-светло бъдеще и
отправя своето послание към Европа и целия
свят и ги призовава да се да се включат активно
в борбата с бедността.

16 октомври- СВЕТОВЕН ДЕН НА ПРЕХРАНАТА 2009
ЕС е лидер в световната борба срещу глада
Над един милиард души по света страдат от недохранване, което прави 15 % или една шеста от цялото човечество.
Тази цифра нараства вследствие на хранителната и финансовата криза. Следователно несигурността на прехраната
представлява реална заплаха, която ще попречи за постигането на всички цели на хилядолетието за развитие (ЦХР) за
изкореняване на крайната бедност до 2015 г.Сигурността на прехраната, селското стопанство и развитието на
селските райони заемат централно място в помощта на ЕС за развиващите се страни, като Съюзът предоставя бърза и
мащабна подкрепа за справяне с нарастващия брой гладуващи по света.Вследствие на кризата, предизвикана от
високите цени на храните в развиващите се страни, през декември 2008 г. е одобрен Инструментът за прехрана,
възлизащ на 1 млрд. EUR, който представлява бърз отговор на ЕС на нуждите на развиващите се страни. Цялостният
план за използването на Инструмента за прехрана съдържа списък от 50 целеви държави, които понастоящем
получават или ще получават помощ за период от три години. От стартирането на Инструмента за прехрана,
отпуснатата по него помощ е достигнала до повече от 33 милиона души чрез началните текущи проекти и първите
резултати вече са налице. В Зимбабве, например, бяха предоставени 26 000 тона семена и торове, които да бъдат
раздадени на 176 000 уязвими земеделски стопани, които представляват между 10 и 15 % от земеделските стопани,
работещи в колективи в страната. Тази съвместна дейност на ЕС и Организацията на ООН по прехрана и земеделие
(ФАО) притежава потенциала да удвои традиционното производство на храни. Благодарение на съвместна програма
със Световната програма за прехрана в Бангладеш 43 000 души допълнително разполагат с възможност да се
занимават с риболов, а други 60 000 живеят понастоящем в райони, които са защитени от прииждането на солена
вода. На тазгодишния Световен ден на прехраната, 16 октомври, ангажиментът на ЕС за подобряване на достъпа до
храна по света е по-силен от всякога. След като на срещата на Г-8 в Акуила обеща да предостави 2,7 млрд. EUR в
допълнение към Инструмента за прехрана, като по този начин стана най-големият участник във финансирането на
инициативата за сигурност на световната прехрана. Вече са отпуснати 85 % от сумата от 1 млрд. EUR от Инструмента
за прехрана, което доказва постоянния и силен ангажимент на ЕС за подобряване на условията за живот на най-
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бедните по света и факта, че Съюзът спазва обещанията си. Всичко това превръща ЕС в най-важния фактор,
допринасящ
за
сигурността
на
прехраната
в
световен
план.
„Световният ден на прехраната трябва да напомни на всеки от нас, че трябва да направим всичко възможно, за да
предотвратим това над един милиард души да гладуват.” заяви европейският комисар за развитието и хуманитарната
помощ Карел де Гухт.

„Вкусната дружина“ – нова инициатива за насърчаване сред децата на здравословен начин на живот и

балансиран хранителен режим

На 28 септември 2009г. Мариан Фишер Боул, комисар по земеделието и развитието на селските райони, даде
началото на нова кампания за здравословно хранене, насочена към децата в европейските училища. Под мотото „Яж,
пий, движи се!“ три пътуващи изложения ще обиколят седем европейски страни, като ще дадат възможност на децата
да участват в образователни дейности и игри. Европейската комисия стартира също интерактивен уебсайт, състезания
и други мероприятия с една основна цел — да подобри хранителните навици на децата. За да достигне посланието до
по-широка публика, белгийската шампионка по тенис Жюстин Енен и 8-годишният рекордьор на Гинес Росолино
Канио ще подкрепят инициативата. Чрез Кампанията за здравословно хранене посланието: „Яж, пий, движи се!“
достига направо в училищата. В продължение на осем седмици пътуващото изложение ще мине през Белгия,
Франция, Обединеното кралство, Ирландия, Естония, Литва и Полша. Всяко пътуващо изложение ще посещава по две
училища на ден. Общо дейностите, насърчаващи здравословно хранене, ще достигнат до 18 000 деца в 180 училища.
Посланието, което ще носят, е: „Храни се здравословно, защото е страхотно да си в добра форма“. Едновременно с
пътуващото изложение, в продължение на осем седмици на уебстраницата на Вкусната дружина на ЕС ще тече
интерактивна игра за търсене на съкровище, в която всички деца в ЕС на възраст от 8 до 15 години ще се опитват да
спечелят редица спортни награди.Неотдавнашно проучване на Евробарометър показа, че три четвърти от участниците
са „напълно съгласни“, че в „днешно време изглежда, че има повече деца с наднормено тегло отколкото преди пет
години“. В действителност в ЕС около 22 млн. деца са с наднормено тегло, като 5 млн. от тях са със затлъстяване.
ВКУСНАТА ДРУЖИНА - Хапни с нея, пийни с нея, играй с нея!
http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/index_bg.htm
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Комисията дава зелена улица на единна европейска услуга за пътно таксуване
На 6 октомври 2009г. Европейската комисия прие решение, с което се определят основните технически спецификации
и изисквания, необходими за въвеждане на Европейска услуга за пътно таксуване (ЕУПТ), която ще улесни
заплащането на такси за ползване на пътища в целия Европейски съюз (ЕС) благодарение на един-единствен
абонаментен договор с един доставчик на услугата и едно-единствено бордово устройство. ЕУПТ ще бъде
предоставяна за всички пътни инфраструктури в цялата Общност, като например магистрали, тунели и мостове,
таксата за чието ползване може да бъде заплатена посредством бордово устройство. В краен резултат ЕУПТ ще
ограничи разплащанията с пари в брой в пунктовете за пътно таксуване, като по този начин ще спомогне за
подобряване на пътното движение и за намаляване на задръстванията. Електронни системи за пътно таксуване са били
въведени в няколко европейски държави в началото на 90-те години. Повечето системи функционират с устройство на
борда на превозното средство, съобщаващо неговите характеристики на пътните оператори с оглед определяне на
пътната такса — например въз основа на теглото и размера на превозното средство.Различните национални и местни
електронни системи за пътно таксуване в повечето случаи обаче са несъвместими помежду си и могат да се свързват
само с предназначените за тях бордови устройства. Тези несъвместими системи за пътно таксуване особено
затрудняват международния автомобилен транспорт. Например за пътуване от Португалия до Дания може да е
необходимо върху арматурното табло на превозното средство да бъдат инсталирани пет или повече бордови
устройства, като за всяко едно устройство се сключва отделен договор с отделен пътен оператор. За превозвача това
означава отнемаща време бумащина и скъпоструваща административна тежест за сверяване на пътните данни,
получените фактури, договорните клаузи и платежните нареждания.С приетото на 6 октомври 2009г. решение на
Комисията се определят и правата и задълженията на лицата, събиращи пътните такси, доставчиците на услугата и
ползвателите. Ползвателите ще могат да избират доставчика на услугата. Лицата, събиращи пътните такси, ще
съобщават размера на дължимите такси на доставчиците на услугата, които накрая ще издават фактури на
ползвателите. Пътните такси, платени посредством ЕУПТ, не може да превишават съответните национални или местни
такси.След не повече от три години ЕУПТ ще бъде на разположение за всички пътни превозни средства с тегло над 3,5
тона или с разрешително да возят повече от девет пътника, включително водача. След не повече от пет години тя ще
бъде на разположение и за всички останали превозни средства.
Дава се начало на EGNOS Open Service — услуга със свободен достъп за граждани и предприятия
На 01 октомври 2009г. Европейската комисия обяви официалното начало на действие на EGNOS — Европейската
геостационарна система за навигационно покритие — с нейната общодостъпна услуга (Open Service), която се
предоставя безплатно на предприятията и гражданите. EGNOS е първият принос на Европа към навигацията чрез
спътник и предвестник на Galileo — глобалната спътникова навигационна система, разработвана от Европейския съюз.
EGNOS е спътникова система за повишаване на точността, чрез която ще се повиши точността на спътниковите
навигационни сигнали в Европа.Прецизността на сегашните сигнали GPS се подобрява от около десет метра на два
метра.Европейските предприятия и граждани могат да извлекат голяма полза от EGNOS. Тя може да поддържа нови
приложения в много различни сектори като селско стопанство, например за разпръскване на торове с висока точност,
или транспорт — за автоматично събиране на пътни такси или за системи за застраховане от вида „плащане при
ползване“.EGNOS може да поддържа и много по-прецизни персонални навигационни услуги за общи и специфични
нужди, като например системи за водене на слепи хора.EGNOS ще бъде сертифициран за използване във
въздухоплаването и в други области с високи изисквания по отношение на безопасността в съответствие с регламента
за единно европейско небе. До средата на 2010 г. се очаква и въвеждане на услуга за безопасност на човешкия живот
(Safety-of-Life service), основана на EGNOS. Тази услуга ще осигури ценно предупредително съобщение, за да бъде
информиран потребителят в рамките на шест секунди в случай на неизправност на системата. Тече изпитването на
търговска услуга, която също ще стане достъпна през 2010 г.Общодостъпната услуга и услугата за безопасност на
човешкия живот се предоставят безплатно и Европейският съюз се ангажира да поддържа EGNOS в дългосрочен план,
дори и след като Galileo влезе в действие. Това включва разширяване на нейното географско покритие в рамките на
обхвата на трите използвани спътника.EGNOS се състои от транспондери на борда на три геостационарни спътника и
наземна мрежа от около 40 станции за определяне на местоположението и четири центъра за управление, като всички
са свързани помежду си. Зоната, покрита от EGNOS, включва повечето европейски държави и е проектирана така, че да
може да бъде разширена и за други региони, като Северна Африка и съседните на ЕС държави.EGNOS бе разработен
от европейски предприятия, EOIG (Оператор и инфраструктурна група за EGNOS) с подкрепата на Европейската
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комисия (ЕК), Европейската космическа агенция (ЕКА) и Евроконтрол. От 1 април EGNOS се притежава и управлява
от Европейския съюз като Европейската космическа агенция,която ръководи проектирането и разработването на
системата, сега е орган за проектиране и обществени поръчки по силата на споразумение за делегиране с Европейската
комисия. http://ec.europa.eu/transport/egnos

ИНФОРМАЦИОННОТО БЮРО НА ЕП ТЪРСИ
ВРЪСТНИЦИ НА ПРОМЕНИТЕ
Информационното бюро на Европейския парламент търси
връстници на демократичните промени от 1989 г. за да ги
изпрати на големите общоевропейски тържества, които ще се
проведат по случай 20-ата годишнина от падането на
Желязната завеса.
За целта бихме искали да се свържем с момичета и момчета, за
предпочитане родени на 9-и или 10-и ноември 1989 г. или
през ноември 1989 г. Нямаме изисквания към тяхното
образование или професия. Младежите с интересни житейски
истории, подбрани от нас, ще бъдат поканени и заедно с техни
връстници от останалите държави-членки на ЕС ще бъдат
участници в тържествата в Брюксел на 11-и ноември 2009 г.
За контакт:
Информационно бюро на ЕП в България
г-жа Мила Коралова
тел. 985 35 45 или 0878 85 35 48
e-mail: epsofia@europarl.europa.eu
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ПРОГРАМИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Покана за представяне на предложения — EACEA/21/09
Подкрепа за развитието на онлайн и офлайн интерактивни творби по програма МЕДИЯ 2007
Краен срок: 27-ми ноември 2009 г.
Цели: 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.
Кой може да участва: 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 дейности: Допустими са дейностите по развитието на следните интерактивни творби:
Разработка на концепция (до етап на първото годно за експлоатация приложение) за цифрово интерактивно
съдържание като допълнение към аудиовизуален проект (драма, творчески документален филм или анимационен
филм), специално разработена за поне една от следните платформи:— интернет;— персонален компютър;—
конзола;— джобен компютър;— интерактивна телевизия.Цифровото съдържание трябва да демонстрира: —
значителна степен на интерактивност с разказвателен елемент;— оригиналност, творчество и иновативност спрямо
съществуващи творби,
— потенциал за търговска експлоатация в европейски мащаб; Само следните видове аудиовизуални проекти,
предназначени за търговско разпространение могат да се допълват от представената интерактивна творба:— драма с
продължителност от най-малко 50 минути (пълното времетраене на сериала в случай на сериен филм);— творчески
документален филм с продължителност от най-малко 25 минути (времетраенето на един епизод в случай на сериен
филм);— анимационен филм с продължителност от най-малко 24 минути (пълното времетраене на сериала, акостава
въпрос за сериен филм). 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.
Бюджет:Общият наличен бюджет възлиза на 2 млн. EUR. Финансовата помощ, която се предоставя, е субсидия.
Максималната финансова помощ, която може да се предостави, е между 10 000 EUR и
150 000
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).Агенцията си запазва правото да не разпредели всички налични средства.
Краен срок за представяне на кандидатури: Кандидатурите трябва да бъдат изпратени до Изпълнителната агенция
(EACEA) не по-късно от 27-ми ноември 2009 г. и 12-ти април 2010 г.
Пълен текст на поканата на български език :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:232:0010:0012:BG:PDF
Насоки и формуляр за кандидатстване:
http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/develop/interactive/index_en.htm
Покана за набиране на проектни предложения за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на
висшите училища в градските агломерации по ОП „Регионално развитие”
Краен срок:01 февруари 2010 г.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., по Схема за предоставяне на
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безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите
училища в градските агломерации”.
Цели: Да се въведат мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на висшето образование, да
се осигури равен достъп на групите в неравностойно положение до образователната услуга, предлагана в държавните
висши училища и да се модернизира информационното обслужване в техните библиотеки.
Допустими дейности: 1. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, топлоизолация, хидроизолация, подмяна на
дограма и др. 2. Подобряване достъпа на хора с увреждания и осигуряване на достъпна архитектурна среда в
сградите на висшите училища 3. Ремонт, реконструкция, обновяване и модернизация на библиотеките на висшите
училища, включително доставка на специализирано обзавеждане и оборудване, необходимо за съхранение на
библиотечния фонд и др.
Проектите ще се изпълняват в рамките на Столична община и общините Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора
и Плевен.
Бюджет: Разполагаемите средства по поканата са 38 368 718 лв. Схемата за безвъзмездна финансова помощ се
реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Проектните предложения трябва де се подадат в Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие”, отдел
“Изпълнение на програмните приоритети” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на
адрес: гр. София, п. к. 1202, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19.
http://www.bgregio.eu/Content.aspx?menu=left&pid=32 или
Насоки и документи за кандидатстване:
http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=auction&id=2098
Покана за подаване на проектни предложения по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за подаване на предложенията по
ОП “Регионално развитие”
Краен срок: 08 януари 2010 г.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие”, операция 1.4. „ Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, по Схема
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво
развитие чрез подобряване на градската среда”.
Цели: - Да се подобри физическия аспект на градската среда в агломерационните ареали; - Да се създадат условия за
интегриране на групите в неравностойно положение чрез подобряване на физическата и жизнената среда,
включително и чрез подобряване на достъпа до административни и социални услуги; - Да се повиши
безопасността и сигурността на градската среда.
Схемата за безвъзмездна финансова помощ 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 агломерационните ареали.
Допустими дейности: 1. Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени площи,
детски площадки и др., включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани, статуи,
паметници и други елементи от градското обзавеждане;2. Изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни
алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, подлези за пешеходци и велосипедисти,
включително свързани дейности, като поставяне на указателни знаци и др.;3. Рехабилитация и реконструкция на
улични мрежи, изграждане на обществени паркинги встрани от главни улици;4. Въвеждане на енергоспестяващо
улично осветление и осъществяване на мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността,
като поставяне на осветление на паркови площи, охранителни системи за наблюдение на обществени места и
др.;5. Създаване на достъпна архитектурна среда, включително подобряване на достъпа за хора с увреждания до
административни общински сгради;
Проектните предложения трябва де се подадат в Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие”, отдел
“Изпълнение на програмните приоритети” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на
адрес: гр. София, п. к. 1202, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19.
Насоки и документи за кандидатстване: http://www.bgregio.eu/Content.aspx?menu=left&pid=32 или
http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=auction&id=2090
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Конкурс за подкрепа на дебютни проекти
Национален фонд „Култура” и фондация „Арт офис” обявяват конкурс за обучение в разработването на
дебютни проекти и подкрепа за реализирането им в областта на съвременните изкуства и култура.
Краен срок: 22 октомври 2009г.
Целта на програмата е подкрепата на проекти, предложени от най-младото поколение артисти в целия спектър на
съвременните изкуства. Дейностите по проекта следва да бъдат планирани за осъществяване (включително
приключване и отчитане) в периода януари – октомври 2010 г.Конкурсът се провежда в два кръга. Участието в
първия кръг е изрично условие за участие във втория. Всички кандидати трябва да имат готовност да участват (ако
бъдат одобрени на първи кръг) в двудневно обучение по разработване на проекти, което ще се проведе на 31
октомври и 1 ноември 2009 г. в София. Моля, имайте предвид, че участието в пълния курс на семинара също е
задължително условие за разглеждането на проекта на втори кръг. Документи за участие в първи кръг се изпращат по
пощата или се носят между 10.00 и 17.00 часа на 21 и 22 октомври (това са два поредни дни, определени като краен
срок) на хартиен носител в пет екземпляра във Фондация „Арт Офис”, ул. Кърниградска 2А, София 1000.За
документи, изпратени по пощата, не важи датата на пощенското клеймо – всички документи следва да са получени в
обявения срок. Краен срок за получаване: 17:00 часа на 22 октомври 2009 г.
За
допълнителна информация:
Фондация „Арт Офис”
тел. 02 987 33 81
e-mail: artofficesofia@gmail.com
По-подробна информация и условия за кандидатстване:
http://ncf.bg/wp-content/application-terms_2009.doc
Покана за проекти за популяризиране на традиционна българска култура и фолклор
Краен срок: 30 октомври 2009г.
НАЦИОНАЛЕН ФОНД “КУЛТУРА”
обявява конкурс за финансиране на проучването, опазването и популяризирането на традиционната българска
култура и фолклор.
Тема на сесията е издирването, документирането, изучаването, усвояването и предаването на знания, техники и
технологии, свързани с традиционни занаяти.
Цели: - да се съхрани живото, нематериално културно наследство и знание на българина, участващо в изграждането
на идентичността им; - да се социализира и реинтегрира нематериалното културно наследство в съвременния живот
на общността чрез осигуряване на познанието за него и трансмисията му към следващите поколения; - да се
потърсят съвременни форми и начини за популяризиране на нематериалното културно наследство на българина;
Допустими дейности: - За проекти, предлагащи устойчиви програми за издирване, документиране, изучаване,
предаване и усвояване на знания, техники и технологии, свързани с традиционни български занаяти и домашни
занятия;-За дейности по издирване и запознаване с документи, артефакти и информация, свързани с българските
традиционни занаяти. -Това включва събиране и записване на устни сведения за битували или битуващи занаяти и
обредни практики свързани с тях, издирване и изучаване на фотографски и документални архиви, запознаване с
артефакти (занаятчийски произведения, музейни експонати), издирване и запознаване с майстори, практикували или
практикуващи съответния занаят;-За дейности по изучаване и практическо усвояване на умения, свързани с
традиционни български занаяти; -За дейности за възстановяване на техники, технологии и умения и за
възпроизвеждане на изделия на традиционни български занаяти; - За дейности по социализиране и популяризиране
на традиционните български занаяти, които предлагат форми на активна употреба в съвременността на придобитите
знания и умения, свързани с традиционни занаяти.
Кой може да участва: Юридически лица с дейност в областта на културата и образованието (вкл. държавни,
общински, неправителствени, частни). Приоритетно ще се финансират: -Проекти, представени от училища, музеи,
читалища и други местни културни организации;-Проекти, които предвиждат партньорски отношения между две
и повече организации, които са потенциални бенефициенти по програмата;-Проекти, които идентифицират и
съхраняват местни характеристики на традиционните занаяти и предлагат форми за тяхната съвременна употреба
(например за нуждите на културния и етнотуризма и пр.);- Проекти, които съдържат план за популяризиране на
резултатите и продължение на дейностите след края на проекта;-Проекти, които предвиждат реална и изпълнима
програма на дейностите по издирване, изучаване и усвояване на традиционни занаяти.
Бюджет: Максималната сума за финансиране на проект, отпускана от НФ “Култура” по тази програма, не може да
надвишава 4000 лева.
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Документите за участие в конкурса, в три екземпляра, се депозират до 30.10.2009 г. (петък).
в “Евро-Български културен център”
София, бул.”Ал.Стамболийски” № 17
понеделник - петък 10.00 - 17.00 ч.
Не се приемат документи за участие в конкурса, изпратени по пощата, факс или e-mail.
За допълнителна информация:
Национален фонд “Култура”
тел. 988 58 26
981 08 13
Евро-български културен център
тел. 988 00 84
Насоки и документи за кандидатстване: http://ncf.bg/wp-content/formuliar_avtentichen_folklor_2009.doc
Конкурс за подкрепа на късометражни филми
Краен срок: 16 ноември 2009г.
НАЦИОНАЛЕН ФОНД “КУЛТУРА”обявява конкурс за финансиране на проекти за създаване на игрални,
документални и анимационни късометражни филми.
Средствата по тази покана ще се отпускат за подпомагане на техническото осъществяване на :- Игрални филми - до
30 минути; - Документални филми – до 60 минути;- Анимационни филми – до 10 минути; Приоритетно ще се
подкрепят дебютни проекти.
Кой може да участва: Продуцентски организации, които представляват студенти със завършен поне трети курс на
някое от висшите училища по изкуства със специалности „кино и телевизионна режисура” „операторско
майсторство” или „анимационна режисура”, магистри и специализанти, обучаващи се по същите специалности .

Бюджет: Финансовата помощ, отпускана от НФ “Култура”е до 5000 лева. Исканата от НФ “Култура”
сума не трябва да надвишава 80% от техническите разходи на проекта. От участниците в конкурса се
изисква да осигурят предварително минимум 20% от разходите. Документите за участие в конкурса, в
три екземпляра, се депозират в “Евро-Български културен център” до 16. 11. 2009 г. (понеделник)
София, бул.”Ал.Стамболийски” № 17
понеделник - петък 10.00 - 17.00 ч.
Не се приемат документи за участие в конкурса изпратени по поща, факс или e-mail.
За допълнителна информация:
Национален фонд “Култура”
тел. 981 08 13
988 58 26
Евро-български културен център
тел. 988 00 84
Насоки и документи за кандидатстване: http://ncf.bg/wp-content/formulqr_kino_2009.doc
Покана за представяне на предложения — EACEA/19/09
МЕДИА 2007 — Подпомагане на транснационалното разпространение на европейски филми — „Избирателна
система за подпомагане“
Краен срок: 01 декември 2009г.
Целта на „избирателната“ схема е насърчаване и подкрепа на по-широко транснационално разпространение на нови
чуждестранни европейски филми чрез насърчаване на театралните разпространители по-специално да инвестират в
популяризирането и по-широкото разпространение на чуждестранни европейски филми.Схемата има за цел да
насърчи и развиването на връзки между сектора на кинопродукцията и на разпространението, като по този начин се
подобри конкурентното положение на чуждестранните европейски филми.
Кой може да участва: Настоящата покана е насочена към европейски дружества, чиято дейност способства
постигането на горепосочените цели. Кандидатите трябва да са установени в една от следните страни:
— 27-те
държави-членки на Европейския съюз; — страните от ЕАСТ; — Швейцария; — Хърватия.
Допустими дейности:
По настоящата покана за представяне на предложения се допускат следните дейности:Театрално (кино)
разпространение на филми с чуждестранни характеристики. Филмът трябва да е или преобладаващо продукция на
продуцент/продуценти, установени в страни, участващи в програма MEDIA, или осъществен със значителното
участие на специалисти от тези страни. Филмът трябва да е ново игрално,анимационно или документално
произведение с продължителност над 60 минути и с произход страна, различна от страната, в която се
разпространява. Авторските права върху филма не могат да бъдатполучени по-рано от 4 години преди годината на
подаване на заявлението. Филми с бюджет на продукцията над 15 милиона EUR не се допускат до участие.
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Бюджет: Общият наличен бюджет е 12 250 000 EUR, при условие че са налични средства за финансовата 2010
г.Финансовата подкрепа ще бъде отпусната под формата на безвъзмездни средства. Финансовото участие не може да
надхвърля 50 % от допустимите разходи. Максималната отпусната помощ е в размер на 150 000 EUR за филм и за
страна.Агенцията си запазва правото да не отпусне всички налични средства.
Краен срок за подаване на заявления: Крайният срок за изпращане на заявленията е 1 декември 2009 г., 1 април
2010 г. и 1 юли 2010 г. Приемат се единствено заявления, подадени чрез официалния формуляр за кандидатстване,
надлежно подписан от лицето, упълномощено да поема правни задължения от името на кандидатстващата
организация.Пликовете трябва да съдържат ясно обозначение: MEDIA 2007 — Distribution EACEA/19/09 —
Selective cinema. Не се приемат заявления, изпратени по факс или електронна поща.
Насоки и документи за кандидатстване:
http://ec.europa.eu/information_society/media/distrib/schemes/select/index_en.htm
Пълен текст на поканата на български език:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:234:0007:0008:BG:PDF
МЕДИЯ 2007 — РАЗВИТИЕ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ
Покана за представяне на предложения — EACEA/20/09
Подкрепа за развитието на продуцентски проекти — Игрално, документално и анимационно кино —
Единични проекти, Пакетно финансиране и Пакетно финансиране 2 етап
Краен срок: 27 ноември 2009г.
Цели: 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.
Кой може да участва: Поканата е насочена към европейски компании, чиято дейност допринася за постигането на
гореспоменатите цели, и по-специално към независими 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 дейности: Дейностите по развитието на следните аудио-визуални творби (единични проекти или серии)
са допустими: — проекти в областта на драмата, предназначени за търговска експлоатация, с продължителност не
по-малко от 50 минути; — документални филми, предназначени за търговска експлоатация, с продължителност не
по-малко от 25 минути (продължителност на епизод, когато става въпрос за серии),
— проекти за анимационни филми, предназначени за търговска експлоатация, с продължителност не помалко от 24 минути.
Бюджет: Общият наличен бюджет възлиза на 17 млн. EUR. Финансовата помощ, която се предоставя, е субсидия.
Максималната финансова помощ, която може да се предостави за единичен проект, е между 10 000 EUR и 60 000
EUR, освен за пълнометражни анимационни филми за прожекция в киносалони, за които максималната сума е 80 000
EUR. Финансовата помощ в никакъв случай не може да надвишава 50 % от допустимите разходи, представени от
продуцента (60 % за проекти, представящи интерес за популяризиране на
европейското културно многообразие).
Максималната финансова помощ, която може да бъде предоставена за пакетно финансиране и Пакетно
финансиране 2-ри етап, е между 70 000 EUR и 190 000 EUR. Финансовата помощ в никакъв случай не
може да надвишава 50 % от допустимите разходи, представени от продуцента.
Агенцията си запазва правото да не разпредели всички налични средства.
Краен срок за кандидатстване: 27 ноември 2009г. или 12 април 2010г.
Пълен текст на поканата на български език:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:232:0007:0009:BG:PDF
Насоки и документи за кандидатстване:
http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/develop/slate1st/index_en.htm
Покана за представяне на предложения по програма Истанбул 2010
Краен срок : 02 декември 2009г.
Във връзка с участието на Истанбул в програмата ‘’Европейска столица на културата 2010’’, ЕК публикува покана за
представяне на проекти в областта на изкуството и междукултурния диалог. Проектите трябва да бъдат свързани с
една от следните теми: визуални изкуства, музика и опера, театър, литература, традиционно и градско изкуство,
кино, анимация, архитектура, културно наследство. Допусими кандидати са НПО от ЕС и Турция. Срокът за
подаване на документи за участи е 2 декември 2009г.
За повече информация: http://www.cfcu.gov.tr/news.php?action=show&id=621&lng=en
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА,
ОБУЧЕНИЕ, СТАЖОВЕ ,
СТИПЕНДИИ
Карл Фридрих Гьорделер Колегиум
Стипендиантска програма за млади лидери от Централна Европа
Програмна година 2010/2011 г. – десето поредно издание
Краен срок: 30 октомври 2009г.
Разширяването на Европейския съюз през 2004 и 2007 г. постави големи предизвикателства пред публичния сектор в
новите и старите страни членки. Те могат да бъдат успешно посрещнати с помощта на компетентни и мотивирани
ръководни кадри, които имат уменията да работят в специализирани трансгранични мрежи от партньори. Чрез
инициативата Карл Фридрих Гьорделер Колегиум, фондацията Робърт Бош си поставя за цел и има желанието да
допринесе за успешното посрещане на тези нови предизвикателства. Всяка година стипендиантската програма
предоставя подкрепа за 25 млади лидери, работещи в структурите на публичната администрация,
държавни/публични предприятия и организации в обществена полза от България, Полша, Румъния, Словакия,
Унгария и Чехия. Програмата е отворена за кандидати, които имат желанието да усвоят професионален опит за
начина на функциониране на публичния сектор в Германия и се стремят към заемането на водещи позиции в
собствената си страна.
Участниците в Колегиума се запознават интензивно с управленския процес в Германия и с европейските регулации
чрез осъществяването на работни посещения (стажове) в германски или европейски институции, както и в бизнес
организации. Стажовете се организират и са съобразени преди всичко с представите и очакванията на самите
колегианти. Престоят е съпътстван и допълван от семинарни занятия и квалификационни фази. Програмата се
отличава с висока степен на практическа насоченост.
През 2010/2011 г. Колегиумът насърчава и свързва млади хора с лидерски качества, които работят по темата
трансгранично сътрудничество и международни отношения.
Условия за участие в програмата:
- българско, полско, румънско, словашко, унгарско или чешко гражданство; - отлична диплома за висеше
образование; - първоначален професионален опит в публичния сектор; - първоначален опит в областта на
трансграничното или международното сътрудничество, съответно идея за проект или изпълнявани задачи в тази
сфера; - обществена ангажираност и чувство за отговорност; - наличие на мотивация и конкретни цели, свързани с
престоя в Германия; -лидерски качества; - много добри познания по немски език;
и BG_Goerdeler-Kolleg_10.pdf
Повече подробности: BG_Ausführliche_Informationen_zum_Programm_10_Jg.pdf
Допълнителна информация и подаване на документи онлайн: www.goerdeler-kolleg.de

-Служба за хармонизация във вътрешния пазар - Обява за свободно място за председател на Службата —
VEXT/09/587/AD 15/P, краен срок - 29 октомври 2009;
- Служба за хармонизация във вътрешния пазар - Обява за свободно място за заместник-председател
на Службата — VEXT/09/588/AD 14/VP, краен срок - 29 октомври 2009;
- Служба за хармонизация във вътрешния пазар - Обява за свободно място за председател на
апелативните състави — VEXT/09/589/AD 14/PBoA, краен срок - 29 октомври 2009;
- Свободно работно място за директор (степен AD14) на Агенцията за сътрудничество между
регулаторите на енергия — COM/2009/10199, краен срок - 30 октомври 2009;
- Център за преводи към органите на ЕС - свободно място за администратор - правен съветник (AD5).
Краен срок – 6 ноември 2009.
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- Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд – Служител по изследванията в
областта на условията на живот — референтен номер: EF/TA/09/08, краен срок – 6 ноември 2009.
- Център за преводи към органите на ЕС - свободно място за администратор, (AD5-6) Finance
Administrator (CDT/04/09), краен срок – 13 ноември 2009.

- Свободна длъжност за директор (степен AD 14) — на Европейската фондация за подобряване на
условията на живот и труд (Eurofound) в Дъблин — EF/TA/09/15, краен срок – 25 ноември 2009
ИНДИКАТИВНИ ТАБЛИЦИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА 2009 г.
Околна среда - http://ope.moew.government.bg/uf//other/IGPR_2009_final.pdf
Регионално развитие http://www.bgregio.eu/FCKeditor/UserFiles/File/Godishna%20Programa%202009_29_01_09.xls
Административен капацитет http://www.opac.government.bg/images/stories/docs/359_IGRP_2009_January_2009_nov_obrazec.d
oc
Конкурентноспособност http://www.opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/2009/indicative_prog/annual_programme_2
009_op_competitiveness_bg.pdf
Развитие на човешките ресурси - http://ophrd.government.bg/view_file.php/3362
Агенция за социално подпомагане
http://www.asp.government.bg/ASP_Files/MD/indicat_annual%20progr_2009.doc
МРЕЖИ И СЛУЖБИ
Тук ще откриете връзки към интрнет страниците на Европейски мрежи , които могат да ви помогнат в
намирането на различна информация по много от вашите въпроси или проблеми
Ако се нуждаете от информация относно законодателството на ЕС или относно процедурите за установяване,
работа, пътуване и създаване на бизнес отношения на територията на ЕС:
Europe Direct - Обща информация на всички официални езици по въпроси, свързани с Европейския съюз
http://ec.europa.eu/europedirect/visit_us/index_bg.htm
Enterprise Europe Network in Bulgaria - Евро Инфо центрове http://www.enterprise-europenetwork.ec.europa.eu/countries/bulgaria_en.htm
Местна служба по многоезичие на ГД "Писмени преводи"
http://ec.europa.eu/dgs/translation/external_relations/field_offices/sofia_en.htm
Информационен център на Европейския парламент http://www.europarl.europa.eu/sofia/2517/sof7090eu7658.htm
SOLVIT - Проблеми, които са резултат от неправилното приложение на общностното право
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_bg.htm
Citizens Signpost Service - Службата за ориентиране на гражданите!
http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_bg.htm
Your Europe - "Вашата Европа" Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/bg/citizens/index.html
Европейски омбудсман - при оплаквания, касаещи европейските институции
http://ombudsman.europa.eu/home/bg/default.htm
Eures (как да намерим работа в ЕС) http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=bg
Ploteus (Портал за възможностите за обучение в ЕС) http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=bg
Европейски портал за младежта - (работа, обучение, лятна заетост, доброволческа дейност)
http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=bg
SIMAP - (обществени поръчки) http://simap.eu.int/index_bg.html
Евродеск мрежата в България http://www.eurodesk.bg/page.php?8
eTwinning - Общността на европейските училища - http://www.etwinning.net/bg/pub/index.htm
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Erasmus Student Network (ESN) – Студенска Мрежа Еразъм - http://www.esn.org/esn_international/section.php
Study in Europe - насърчаването на привлекателността на европейското висше образование www.study-ineurope.org
EURAXESS - Мрежа за подпомагане мобилността на Европейските учени
http://www.eracareers-bg.net/index.php
http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm?l1=25&CFID=16059883&CFTOKEN=8b5f9af62013b8d8-5934640C-B883E0BA-E256DD6708D09CB3
EURANET — мрежата от европейски радиостанции http://www.euranet.eu/
DORIE - Институционален архив на Европейската комисия - http://ec.europa.eu/dorie/home.do
ENIC/NARIC - Мрежа по академично и професионално признаване http://www.enicnaric.net/index.aspx?c=Bulgaria
Ако се нуждаете от правен съвет по личен въпрос:
Служба за съвети на гражданите - (безплатни правни съвети за граждани относно правата им в ЕС)
http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_bg.htm
Eurojust - (безплатни правни съвети за граждани относно правата им в ЕС) http://eurojust.europa.eu/useful.htm
European Judicial Network – Европейска правна мрежа http://www.ejn-crimjust.europa.eu/about-ejn.aspx
Европейска потребителска мрежа - (при конфликти между потребители и предприятия) e-mail:
ecc.bulgaria@kzp.bg http://ecc.kzp.bg/ http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/webcenters_en.htm
FIN-NET (при конфликти с банки и други финансови институции) http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/docs_en.htm

ОЩЕ ПОЛЕЗНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ:
Виртуалната библиотека на книжарницата на ЕС (EU Bookshop Digital Library) започва да функционира—
всички публикации на ЕС, събрани на едно място
На 16 октомври 2009 на Франкфуртския панаир на книгата ще се състои пускането в действие на библиотеката,
като тя предлага всички публикации, редактирани от Службата за публикации, издадени от името на институциите,
агенциите и други органи на ЕС от 1952 г. насам.
От дълго време архивите на Службата за публикации представляват истинска съкровищница от информация
относно европейската история.Виртуалната библиотека на Службата за публикации прави така, че отново — този
път във виртуалното пространство, се появяват публикации като обръщението на Жан Моне, председател на
Върховния орган, към Общата асамблея на първата сесия през септември 1952 г. или общия доклад относно
дейността на Общността от 1953 г. на френски език. Всеки ден към библиотеката се добавят нови публикации.
Виртуалната библиотека на Службата за публикации представлява и отговор на все по-голямата необходимост от
цифровизация на публикациите с изчерпан тираж. През 2007 година Службата за публикации започна предлагането
на услугата „PDF до поискване“, която позволяваше на потребителите да поискат извличането от архивите и
сканирането на публикации, от които се нуждаят. Интересът беше толкова силен, че в рамките на шест месеца
капацитетът на предлаганата услуга беше надхвърлен. За да бъдат по-добре обслужвани потребителите, беше
решено огромният по обем архив да бъде сканиран цялостно.
По-малко от две години по-късно резултатът представлява електронна библиотека с документи във формат PDF,
оптимизирани за интернет, съдържащи общо повече от 14 милиона страници, които са безплатно достъпни за
обществеността. Сканирани са 12 милиона страници исторически публикации и около 2 милиона страници
публикации, направени в последно време. Със своите 1600 нови публикации годишно, на около 50 езика и с
възможност за поръчване на печатно копие, Книжарницата на ЕС е ценен източник на информация за граждани,
журналисти, преподаватели, студенти, библиотекари, издатели и всеки интересуващ се от Европа.
Съдържанието на Книжарницата на ЕС www.bookshop.europa.eu ще бъде също достъпно посредством Europeana
www.europeana.eu — проект за цифровизация на голям брой значителни европейски библиотеки и архиви. По този
начин Книжарницата на ЕС ще допълни националните сбирки на Europeana от гледна точка на институциите на ЕС.
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