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Благотворителна вечер
“Коледна трапеза на
обединена Европа”
За трета поредна година в Стара Загора се проведе
“Коледната трапеза на обединена Европа” инциирана от Европейски информационен център Европа
Директно - Стара Загора и Обществен дарителски
фонд - Стара Загора.
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Събитието се проведе на 20
декември в сградата на Младежкия дом в Стара Загора. Тази година в инициативата се включиха
още повече организации и клубове: Европейски информационен
център Европа Директно - Стара
Загора, Обществен дарителски
фонд - Стара Загора, Търговско
промишлена палата - Стара Загора, Младежки общински съвет Стара Загора, Зонта клуб - Стара
Загора, Ротари клуб - Стара Загора, Иннър Уийл клуб - Стара Загора, Ротаракт клуб - Стара Загора,

Интеракт клуб - Стара Загора,
Лайънс клуб Тракия, Лайънс
клуб Августа.
Традиционните за всяка
страна от ЕС Коледни блюда отново бяха приготвени и
представени от възпитаниците на Професионална гимназия по облекло и хранене
“Райна Княгиня”.
За трета поредна година неправителствени организации и
клубове от града се обединиха
в инициативата за набиране на
финансов ресурс, с който ще

се подкрепят проекти за извънучилищни дейности за деца
и младежи в областите: спорт,
изкуство и наука. Средствата
ще се разпределят на конкурсен принцип.
Набраните средства от дарения, продажбата на покани, благотворителния търг на
предмети и ястия, и томболата са 7000 лева. На събитието присъстваха повече от 150
гости.
Всички присъстващи имаха удоволствието да чуят коледен концерт в изпълнение
на деца и млади таланти от
Стара Загора:
- Детска музикална формация Маргаритки;
- Клуб по художествена
гимнастика „Елит”,
- Спортен клуб „Импала”
- Клуб по спортни танци
„Център Голд Степ”
- Танц с огън на Николай и
Габриела
- Голден Милков
продължава на стр. 3
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Общинският офис в Казанлък представи
кампанията “Осинови паметник” по време
на Европейски тур на доброволчеството

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EВРОПЕЙСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СТАРА ЗАГОРА

От 24 до 26 ноември
в Южната тераса на
Националния
дворец
на културата в София
Представителството
на Европейската комисия в България взе участие в Европейския тур,
посветен на 2011- Европейската година на доброволчеството

2

Така България ще стана
26-тата държава на картата
на Тура, който се провежда
във всяка държава-членка на
Европейския съюз. Домакин
на тридневното събитие бе
Националният координиращ
орган на Европейската година
на доброволчеството в България - Министерството на
културата, а съорганизатори
освен Представителството на
Европейската комисия бяха
Министерство на образованието, младежта и науката и
Министерството на труда и
социалната политика.
По време на Европейския
тур в България бяха представени резултатите от дейност-

достави възможност на Центровете „Европа директно” и
студентите от Младежки тим
„Европа” да представят своите дейности, свързани с доброволчеството.
Европа Директно - Стара Загора представи своята
регионална доброволческа
кампания „Осинови паметник” и в частност реализацията на общинската кампания
в Казанлък. В представянето
участваха и двама от „осиновителите” от Професионална гимназия по транспорт и
транспортен мениджмънт в
ите и кампаниите през 2011 г.
на центровете Европа директно в България в партньорство
с различни доброволчески
организации. По време на
турнето организациите, инициирали доброволчески дейности през 2011 година имаха
възможност да разкажат за
постиженията си, да направят
демонстрации на живо, да се
срещнат и да повишат осведомеността на посетителите
относно доброволчеството.
Програмата включваше и
следните панели:

• Представяне на
Проекта на закон за
доброволчеството
• Про-активно кафе и
пазар на идеи „Как да
придвижим доброволчеството напред”
• Дискусионен панел с
участието на Еврокомисар Кристалина Георгиева на тема “Създаване на споделена
основа за бъдещето
на доброволчеството
в България”
На щанд А в НДК, четвъртък и петък (24 и 25 ноември)
от 10 до 17 часа Представителството на ЕК в България преAГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ • СТАРА ЗАГОРА
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Казанлък. Събитието бе документирано от Иван Бонев,
оператор в Казанлъшката
Прес тв. Благодарение на
професионалната апаратура,
с която той пристигна в София
стана възможен запис на интервю лично с Еврокомисар
Георгиева, в което тя отправи
пожелание към всички доброволци от региона.
На 26 ноември, събота, на
официално събитие, посветено на Европейската година на
доброволчеството, комисар
Георгиева направи презентация за политиката на ЕС за
хуманитарна помощ и реакция при кризи и участва в среща-дискусия с европейските
информационни мрежи и
доброволците в комуникационните им дейности. Тя връчи
сертификати на младежите от
Team Europe Junior (младежки
Екип Европа), които активно
участват в комуникационната дейност на Представителството на Европейската комисия в България.
Екипът от 44 студенти бе
създаден през февруари 2011
г. с отворен конкурс за презентации по европейски теми
и ще продължи и за в бъдеще

да участва в инициативи на
Европейската комисия за популяризиране на европейската идея.
Четирима са студентите
от нашия регион, участници
в младежки Екип Европа, а
двама от тях получиха своите
сертификати лично от Еврокомисаря: Георги Даскалов и
Велин Койчев.
Еврокомисар Георгиева
отговаря на въпроси на участниците и отдели от своето
ценно време за свободно
общуване с доброволците и
снимки.

Благотворителна вечер “Коледна трапеза на обединена Европа”
от стр. 1
Организаторите изказват
своите сърдечни благодарности на:
• Магазин „Европа”,
които предоставиха безвъзмездно част от продуктите, и учителите и учениците от
ПГОХ „Райна Княгиня”, с чиято
подкрепа и доброволен труд
и тази година гостите имаха
възможността да опитат „Коледната трапеза на обединена Европа” - съставена от ястия представящи всяка една
от 27-те страни членки на ЕС.

Ресторантите, които осигуриха ястията за търга са:
Спа Хотел „Армира”, Ресторант „Бухчевата къща”, Хотелски комплекс „Ефир”, Ресторант „Империя”, Комплекс
„Форум”, Механа „Чевермето”, Ресторант „Щастливеца
- Стара Загора”, Хотелски комплекс „City”, новооткрития
ресторант „Enoteca Merry’s”, Ресторант „Fusion”, както и
ПГОХ „Райна Княгиня”, които предоставиха чудесна шоколадова торта.

Както и на:
• „Бабанови” ООД
• Винарска изба „Катаржина Естейт”
• „Загорка” АД,
които осигуриха напитките за вечерта.
AГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ • СТАРА ЗАГОРА
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Медиен семинар в Казанлък и Стара Загора на тема
“Многодишна финансова рамка на ЕС 2014-2020 г.”

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EВРОПЕЙСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СТАРА ЗАГОРА

Европа директно - Стара Загора, общински
офис Казанлък организираха семинар за медиите на тема: „Многодишната финансова рамка на ЕС - перспективи и предизвикателства”,
който се проведе на 2 Ноември в Казанлък и на
23 Ноември в Стара Загора.

4

Ръководителят на Центъра „Европа директно” - Стара
Загора, Румяна Грозева представи предложението на Европейската комисия за Многодишната финансова рамка
/МФР/ на ЕС 2014-2020 г.
Още в самото начало тя
подчерта, че понятието МФР
не е бюджета на ЕС за седем
години, а това е механизъм,
който определя максималния
размер на сумите, налични за
всяка важна разходна област
от бюджета на ЕС. Този механизъм /МФР/ гарантира, че
разходите на ЕС са предвидими и са предмет на стриктна
бюджетна дисциплина.
Общият таван за бюджетните кредити, предложен от
Комисията за периода 2014 2020 г., е 1 025 млрд. евро
Тези данни не включват
няколко инструмента за гъвкавост, които традиционно
остават извън МФР, тъй като
те не са „програмируеми”:

• Резерва за спешна
помощ

• Европейския фонд за
приспособяване към
глобализацията
• Фонда за солидарност
• Инструмента за
гъвкавост
В този механизъм ще има
и някои новости:
В областта на растежа,
работните места и сближаването се създава нова схема
за финансиране на предварително определени транспортни, енергийни и ИКТ
инфраструктури от общоевропейски интерес - Механизъм за свързване на Европа.
Той ще бъде управляван
централно от Европейската
комисия
В областта на растежа,
работните места и сближаването ЕК предлага да се обединят Европейският фонд за
регионално развитие, Европейският социален фонд и
Кохезионният фонд в Обща
стратегическа рамка, която

ще обхваща и Европейския
земеделски фонд за развитие
на селските райони и Европейския фонд за морско дело
и рибарство.
Комисията предлага с
всяка държава-членка да се
сключи договор за партньорство с цел постигане на програмиране, ориентирано към
резултати.

Какво следва?

формите и навременното започване на прилагането на
новите програми МФР трябва
да бъде приета преди края на
2012 г.

Пътна карта
2011 г.:
Комисията публикува предложението си за Многодишна финансова рамка на
29 юни 2011 г.;
2012 г.:
Споразумение между Европейския парламент и Съвета относно следващата
МФР;

След като Комисията представи всички законодателни
предложения относно политиките на ЕС, Европейският
парламент и Съветът, които
сформират законодателната 2013 г.:
власт на ЕС, ще преговарят, Приемане по процедурата
на съвместно вземане на
изменят и решават относно
решения на нови правни
тези предложения.
основания
За задействането на ре-

Стартира нов онлайн детски кът на Европейския съюз
На 21 декември 2011г., еврокомисарят Вивиан Рединг даде официално старт на интернет страницата “Детски кът” на Европейската комисия. Тя е достъпна вече и на български, като на нея
има и линк с информация за учители и родители.
Кътът на детето предлага:
• Секция с „игри и викторини”
• Секция с „факти и данни” за ЕС - “ЕС - за какво 		
става въпрос?”
• Секция за правата на децата, която съдържа игри, видео
и информация разделена по възрастови групи.
Кътът на детето има връзки и практически интегрира съществуващият “Кът на учителя”, който съдържа материали,
специално предназначени за учители и родители.
За повече информация:

http://europa.eu/kids-corner/
AГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ • СТАРА ЗАГОРА
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Европейски градове през очите
на български художници

В тази съвместна проява
на градските галерии на Стара Загора и Казанлък организаторите напомнят за мястото
на пейзажите от европейски
градове, което те заемат в
творчеството на българските
художници. Тази изключително богата тема е функция както на интереса към специфичния облик на малки и значими
градове на стария континент,
така и на предизвикателството да се улови неповторимостта на тяхната атмосфера.
В експозицията са включени
50 живописни творби, рисунки и графики на 37 художници, сред които Иван Пенков,
Никола Танев, Марио Жеков,
Цанко Лавренов, Донка Константинова, Бенчо Обрешков,
Дечко Узунов, Ненко Балкански, Вера Недкова, Константин Трингов, Владимир Гоев,
Вълко Гайдаров, Андрей Даниел и т.н. Произведенията
обхващат периода от 10-те
години на 20 век до края на
столетието.

Представителството на Европейската комисия в България организира
обучения за учители на тема “Да комуникираме Европа заедно”
В периода ноември 2011 г.-март
2012 г. Представителството на Европейската комисия в България, със
съдействието на Министерството на образованието, младежта и
науката, както и с регионалните
инспекторати по образование, организира поредица от обучения за
учители от средните училища в цялата страна под наслов “Да комуникираме Европа заедно”.
Основна цел на обученията е
да запознае учителите c дейностите и приоритетите на Европейския

съюз, както и c практични и полезни инструменти и помагала, голяма
част от които са организирани под
формата на игри и образователни
състезания и биха могли да бъдат
полезни в ежедневната работа c
учениците.
Освен Представителството на
Европейската комисия в България, като лектори ще се включат
и академични преподаватели,
както и представители на мрежата Европа Директно и младежки
“Екип Европа”.

AГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ • СТАРА ЗАГОРА
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На 19 декември Европейски информационен център Европа
Директно - Стара Загора съвместно с Градска художествена
галерия Стара Загора и Художествена галерия Казанлък откри изложба „Европейски градове през очите на български художници”. Изложбата може да бъде видяна в западната зала
на Градска художествена галерия Стара Загора.
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Европейския парламент одобри
бюджет 2012 на ЕС

Поправки в Бюджет
2011

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EВРОПЕЙСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СТАРА ЗАГОРА

Парламентът прие и споразумение по допълнителните финансови нужди за 2011 г.
Това се наложи, след като Комисията се оказа в невъзможЕвропейският парламент гласува финалния размер и приоритетните об- ност да изпълнява плащания
ласти на бюджета на ЕС за 2012 г., следвайки споразумението, постигнато по някои от политиките си.
преразпределение
между екипа за преговори на Парламента и на държавите членки от 18 Освен
между
различни
бюджетни
ноември.
линии, към бюджета бяха добавени допълнително €200
Приети парламентарни приоритети
В предложенията си ЕП постави основен фокус върху постигането на растеж, иновациите, милиона за да могат да се
заетостта, граничния контрол, управлението на миграционните процеси и подкрепата на де- възобновят плащанията към
мократичното развитие на Арабския свят. Тези приоритети бяха подкрепени и от държавите проектите свързани със Социалния фонд и изследванията.
членки във финалното споразумение.
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Ограничено увеличаване на размера 			
на плащанията
Увеличаването на размера на плащанията беше ограничено както бе предложено от страните членки. Комисията,
Съветът и Парламентът се ангажираха да направят преглед в
течение на следващата година, за да установят дали бюджетът е реалистичен или ще се наложат промени, като държавите членки подписаха декларация в тази връзка. Бюджетът
за догодина възлиза на €129.1 милиарда (1.86% увеличение) в
плащания и €147.2 милиарда (+3,8%) в поети финансови ангажименти.
Председателят на делегацията на ЕП в рамките на помирителната процедура г-н Ален Ламасур (ЕНП, Франция), заяви:
“Във време на криза ние успяхме да намалим оперативните
разходи, задържайки темпото на растеж и конкурентоспособността.” Той изрази критика към фокусирането от страна
на Съвета върху плащанията и пренебрегването на поетите в
бюджета финансовите ангажименти. “Трябва да балансираме
тези две стойности, за да не ни се налага да мислим откъде
да режем всяка година”, каза той. Според г-н Ламасур единственият правилен подход е да се намали дела на вноските на
държавите членки за сметка на собствените ресурси. “Бъдещата Финансова рамка не би могла да съществува без политическо споразумение за нови ресурси”, добави той.
Парламентарният докладчик, отговарящ за основната част
от процедурата г-жа Франческа Балцани (С&Д, Италия), приветства приемането на приоритетите на Парламента от страна
на държавите членки. И тя обаче предупреди, че договорено-

то ниво на плащанията може да не е достатъчно за покриване
на сметките догодина.
Членът на ЕП, отговарящ за одобрението на административните бюджети, г-н Жозе Мануел Фернандеш (ЕНП, Португалия), каза, че бюджета за администрация възлиза на под
6% от целия бюджет, като е намерен “верният баланс между
потребността от ограничаване на разходите и административните нужди.” Той подчерта, че бюджетите на различните
институции са разгледани с повишено внимание и ще нараснат с около процент, което в реално изражение представлява
намаление.
Комисарят по Бюджета Януш Левандовски приветства резултата от преговорите и самоограниченията, наложени от
институциите. Той също предупреди за опасността нивото на
договорените плащания да се окаже прекалено ниско. “Трябва да помислим сериозно върху годишната бюджетна процедура, особено в края на многогодишната финансова рамка. На
този етап имам доверие в декларацията, подписана от държавите членки.”, каза той.

Изследвания, свързани с ядрения синтез (ITER)
Споразумението включва и допълнителни €100 милиона
за финансирането на програмата ITER за изследвания, свързани с ядрения синтез. Значително повече средства ще бъдат
необходими за да се покрият допълнителните разходи, свързани с проекта през идните години. Темата ще бъде дискутирана в бюджетната комисия и с държавите членки в рамките
на така наречените триалози.
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Очаква се в бюджетната комисия
да бъде гласувано
и ново изменение
на бюджета за
2011 г. То е насочено към покриване
на финансовите
нужди на Фонда
за
солидарност
на ЕС, свързани с
оказаната помощ
на Испания и Италия за земетресенията в Лорка и
наводнението в
област Венето, на
обща стойност €
38 милиона.

Украсяване на Коледна
елха на децата от Европа

Хърватска насрочва 		
референдум за своето 		
членство в ЕС през януари
Референдумът за присъединяването
на Хърватия към Европейския съюз
ще се състои на 22 януари. Това обяви
президентът на страната Иво Йосипович, предаде БТА.
“Членството (в ЕС) е голяма възможност, която трябва да използваме
добре”, подчерта Йосипович.
На 9 декември Хърватия подписа в Брюксел договора си
за членство в ЕС. Страната ще стане 28-та държава членка на 1
юли 2013 г. след ратификацията на договора в националните
парламенти на останалите страни от ЕС.
Очаква се хърватите да одобрят с огромно мнозинство
присъединяването на страната към Европейския съюз. Неотдавнашни проучвания на общественото мнение показаха, че
две трети от избирателите в бившата югославска република
искат тя да стане 28-ата държава членка на ЕС.
Преди да стане официално част от ЕС Хърватия ще премине
през три мониторингови доклада от страна на Европейската
комисия. Тяхната цел е Брюксел да проследи прилагането на
европейските стандарти
в сферата на
конкуренцията и върховенството на
закона приблизително
на всеки шест
месеца, като
се започне от
пролетта на
2012 г.

Това беше заключителния етап на инициирания от Europe
Direct Llangollen в Уелс ежегоден проект. В него за първи път
се включиха шест училища от България. Всички те са от Стара
Загора, а именно: НУ „Димитър Благоев”, II ОУ „Петко Рачев
Славейков”, V ОУ „Митьо Станев”, СОУ „Васил Левски”, СОУ
„Железник” и СОУ „Христо Смирненски”.
В „Размяна на коледна украса” взеха участие общо 198 училища от 17 различни страни-членки на Европейския съюз. Те
бяха разпределени в 7 различни групи. Всички учебни заведения размениха помежду си ръчно изработени играчки и украшения за Коледната елха, както и характерни за съответната
държава Коледни обичаи, песни, рецепти, поздравления. Всяко училище предостави кратка и любопитна информация за
региона и възпитаниците си.
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На 17 декември от 11:30 край ледената пързалка пред
Парк Мол в Стара Загора Европа Директно - Стара
Загора украси Коледна елха на децата от Европа, заедно с ученици, включили се в кампанията „Размяна
на коледна украса”. Играчките са ръчно изработени
от малчугани между първи и четвърти клас от цяла
Европа.
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Значително повече европейски средства за
околната среда и климата чрез новата
програма “LIFE“

Безвъзмездната помощ
за финансиране на проекти
остава основният метод на
намеса. Програмата „LIFE“ ще
въведе по-прости и по-гъвкави процедури.
Следващи стъпки
Комисията се надява, че
предложенията ще бъдат
приети в Европейския парламент и Съвета навреме за
следващия програмен период (2014—2020 г.)

Комисията предлага бюджет
от 3,2 милиона евро за периода
2014—2020 г. за новата Програма
за действия в областта на околната среда и климата — „LIFE“.
Тя ще доразвива постигнатото
от съществуващата програма
„LIFE+“, като с преработката й се
цели по-голямо въздействие,
достъпност и гъвкавост, и се
предвижда значително по-голям бюджет.
Новите аспекти на 		
бъдещата програма
„LIFE“ включват:

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EВРОПЕЙСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СТАРА ЗАГОРА
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Създаване на нова
подпрограма за действия в
областта на климата;
По-ясно определяне
на приоритетите в многогодишни работни програми,
които се приемат след съгласуване с държавите-членки;
Нови възможности за
по-мащабно изпълнение на
програмите чрез т.нар. “интегрирани проекти“, които да
мобилизират използването
на други европейски, национални и частни средства за
постигане на целите в областта на околната среда или
климата.

•

•

Подпрограмата за
околна среда ще
подкрепя действия в
следните области:
„Ефективно използване
на околната среда и ресурсите” — по-иновативни реше-

•

ния за по-добро прилагане
на политиката в областта на
околната среда и за интегриране на целите ѝ в други сектори;
„Биоразнообразие“ —
разработване на най-добри
практики, за да се спре загубата на биоразнообразие и
да се възстановят екосистемните услуги, докато основният акцент пада все така върху
подкрепата за обектите към
програма „Natura 2000“, особено чрез интегрирани проекти в съответствие с рамките за приоритетни действия
на държавите-членки (съгласно описанието в новия документ на Комисията „Financing
Natura 2000“);
„Управление и информация в областта на околната среда“ — насърчаване
на споделянето на знание,
разпространението на найдобри практики и по-голямата съгласуваност, както и на
кампании за повишаване на

•

•

осведомеността
зиране).

Подпрограмата за
действия в областта
на климата обхваща
следните области:
„Намаляване на отрицателното въздействие на
изменението на климата“ —
акцент върху намаляването
на емисиите на парникови
газове;
„Приспособяване към
изменението на климата“ —
акцент върху увеличаването
на устойчивостта към изменението на климата;
„Управление и информация в областта на климата“ — повишаване на осведомеността, комуникацията,
сътрудничеството и разпространението на информация
относно дейностите за намаляване на отрицателното въздействие на изменението на
климата и приспособяването
към него.

•

•

•

Издание на Европейски информационен
център Europe Direct - Стара Загора

Полезни връзки
Парламентът - http://www.europarl.europa.eu/parliament

За контакти:
Стара Загора 6000
бул. “Генерал Столетов” 127
тел.: (042) 605007, факс (042) 638075

http://www.europedirect.szeda.eu
europedirect@szeda.eu

(популяри-

Контекст
Програмата „LIFE“ е част
от предложението на Комисията за Многогодишна финансова рамка за периода
2014—2020 г., която определя бюджетната рамка и основните насоки на стратегията „Европа 2020“.
Създадената през 1992 г.
програма „LIFE“ е сред първите, които предлагат европейски средства в областта на
околната среда. Тя е финансирала над 3500 проекта с 2,5
милиона евро за опазване на
околната среда.
Програмата „LIFE“ изигра
важна роля при прилагането
на основно европейско законодателство, като Директивата за местообитанията
и птиците и Рамковата директива за водите. Предложенията за новата програма
стъпват на оценките за досегашния опит и резултатите
от последните обществени
консултации. Те показват, че
проектите, свързани с екоиновациите в областта на
изменението на климата, водите и отпадъците са имали
най-положителни
последствия за околната среда.

Страница на Представителството на Европейската
комисия в България - http://ec.europa.eu/bulgaria
Безплатна телефонна линия от всички точки на
Европейския съюз 00800 6 7 8 9 10 11
Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейската комисия.
Нито Европейската комисия, нито което и да е лице, действащо от
името на Комисията, не носи отговорност за начина, по който горната информация може да бъде използвана.
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