ЕВРОПА ДИРЕКТНО—ШУМЕН
ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

И Н ФОРМАЦ И ОН ЕН
БЮЛ ЕТИ Н
#6/ ДЕКЕМВРИ 2016

БЮДЖЕТЪТ ЕС 2017 ОДОБРЕН С ПОВЕЧЕ СРЕДСТВА
ЗА МЛАДЕЖТА И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

В ТОЗИ БРОЙ:
БЮДЖЕТЪТ ЕС
2017 ОДОБРЕН С
ПОВЕЧЕ
СРЕДСТВА ЗА
МЛАДЕЖТА И
ИКОНОМИЧЕСКИ

1

ПРЕДСТОИ: БЕЗ
ГРАНИЦИ ЗА
ОНЛАЙН

2

ДОГОВОРЪТ СЪС
САЩ ЗА ОБМЕН
НА ПОЛИЦЕЙСКИ
ДАННИ: КЪМ
ВЪЗСТАНОВЯВАН
Е НА ДОВЕРИЕТО

2

ТЕРОРИЗЪМ:
ДЕПУТАТИ
ГЛАСУВАТ
ОТНОСНО
КРИМИНАЛИЗИРА
НЕ НА СВЪРЗАНИ
ДЕЯНИЯ

3

АКЦЕНТИ:

Европейският
парламент
гарантира 500
милиона евро
повече, от
предвиденото в
проектобюджета,
за Инициативата за
младежка заетост

В бюджета за следващата година, евродепутатите
гарантираха по-голяма подкрепа за безработните младежи и
допълнителни средства за ключови инициативи за
подпомагане МСП, транспортни и инфраструктурни проекти,
изследвания и Еразъм+ за студентска мобилност. Размерът
на бюджетните кредити за поети задължения възлиза на
157,86 млрд. евро, както и 134,49 млрд. евро в бюджетни
кредити за плащания.
След официалното одобрение от страна на Съвета на
споразумението за бюджетно помирение, постигнато с ЕП на
28 ноември, Европейският парламент го прие с 438 гласа
„за“ срещу 194 гласа „против“, 7 „въздържали се“. След това
то бе подписано от председателя на ЕП Мартин Шулц, с което стана закон.
„Ние постигнахме целите си. Бюджетът за 2017 г. е силно ориентиран към нашите приоритети,
които за засилване на икономическия растеж, създаване на работни места, особено за младите, и
справяне с миграционната криза. Допълнителните 500 млн. евро, които добавихме към
Инициативата за младежка заетост, са ясен сигнал, че ЕС трябва да действа. Ние също така
направихме всичко възможно, за да се справим с първопричините за миграцията,” каза водещият
докладчик (раздел Европейска комисия) Йенс Гайер (С&Д, Германия).
„Много е жалко, че Комисията пренебрегна предложението на Парламента и не добави точката,
която изисква поставянето в резерв на плащанията за бивши комисари, докато не бъде затегнат
Кодекса за поведение. Това предложение беше прието от Парламента с голямо мнозинство и
целеше да подобри поведението на Комисарите, както и в последствие този на институциите като
цяло,” каза докладчикът по останалите раздели Индрек Таранд (Зелените, Естония).
Той добави: „Предложението, което председателя на Комисията Юнкер изпрати на председателя
на Парламента Шулц наскоро за подобряване на Кодекса на поведение чрез удължаване на
периода на охлаждане до две години е стъпка в правилната посока, но не е достатъчна, тъй като
преходните плащания за бившите комисари таят три години.“
Младеж, работни места и растеж
Европейският парламент гарантира 500 милиона евро повече, от предвиденото в
проектобюджета, за Инициативата за младежка заетост, с цел подпомагане на младите при
намиране на работа. Други 200 милиона евро са предвидени за стимулиране на ключови
инициативи за растеж и работни места, като програмата COSME (конкурентоспособност на малки
и средни предприятия), Механизма за свързване на Европа (CEF, финансиране на
инфраструктурни проекти), програмата Хоризонт 2020 (изследователски проекти) и Еразъм +
(студентска мобилност).
Бежанска и миграционна криза
Евродепутатите успяха да осигурят и пакет за стимулиране, на стойност 728 милиона евро,
предвиден предимно за фондове, свързани с миграцията, включително 28 милиона евро повече
за UNRWA (Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток (общо
310 милиона евро) и 3 милиона повече за подкрепа на мирните преговори в Кипър (общо 34.8
милиона евро).
Преглед на МФР
По време на дебата относно междинния преглед на дългосрочния бюджет на ЕС (многогодишната
финансова рамка 2014-2020 г.) Иван Корчок, от името на словашкото председателство на Съвета,
обеща ревизионен пакет, който да направи възможно мобилизирането на допълнителни 6 млрд.
евро, които да бъдат насочени към най-важните приоритети в бюджета.
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ПРЕДСТОИ: БЕЗ ГРАНИЦИ ЗА ОНЛАЙН СЪДЪРЖАНИЕ
Опитвали ли сте се да използвате вашия онлайн абонамент за филми и да гледате ТВ
предавания, докато сте на почивка или пътувате в чужбина? Вероятно сте срещнали
затруднения. Комисията по правни въпроси на ЕП гласува на 29 ноември правила, които ще
дадат право на потребителите да ползват услугите, за които са платили у дома, и при
временен престой в чужбина.
Стрийминг услугите за филми и сериали като Netflix и Viaplay набират все по-голяма
популярност. Те предоставят на потребителите достъп до онлайн съдържание: филми, спортни
предавания, музика, игри, електронни книги.
Парламентът смята, че хората, притежаващи валиден абонамент за услугата, трябва да имат
достъп до любимото си съдържание и при излизане зад граница в рамките на ЕС.
Към този момент, това често е невъзможно, тъй като съдържанието обикновено е
лицензирано за употреба само на определена територия - съгласно принципа на
териториална защита на авторските права.
Комисията по правни въпроси на ЕП гласува във вторник по проект за регламент относно
"трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание". Новото законодателство
трябва да премахне границите и да позволи използването на локален онлайн абонамент за
филми и друго цифрово съдържание при временно пребиваване в друга държава-членка на
ЕС.
„Това е вид изключение, даващо право на пренос на абонамент за кратък период от време.
То зависи от две неща: първо, че е за временно пътуване, второ, че може да се удостовери
плащане на абонамент в страната на местоживеене“, заяви докладчикът Жан-Мари Кавада
(АЛДЕ, Франция).
Сега предстоят преговори на евродепутатите със страните-членки, за да се достигне до
крайно споразумение относно регламента.

ДОГОВОРЪТ СЪС САЩ ЗА ОБМЕН НА ПОЛИЦЕЙСКИ
ДАННИ: КЪМ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО
Рамковото споразумение между ЕС и САЩ за
обмена на информация между
правораздавателните органи е стъпка към
възстановяване на доверието след разкритията
на Едуард Сноудън за масово следене онлайн,
смята докладчикът Ян Филип Албрехт (Зелени/
ЕСА, Германия). Парламентът одобри на 1
декември споразумението, което обхваща
защитата на личните данни, споделяни при
разследвания на криминални престъпления.
Договорът ще осигури „високи стандарти и
висока степен на защита“, заявява г-н Албрехт.
За какво става дума в рамковото споразумение?
В него става дума за високи стандарти и висока степен на защита на личните данни, които се
прехвърлят между полицейските власти в Европа и в САЩ.
След разкритията на Едуард Сноудън за следене в глобален мащаб беше ли трудно да се
постигне споразумение?
Случаят със Сноудън беше много важен и показа, че САЩ трябва да осигурят надеждни
правила за защита на личните данни в областта на сигурността. Ние настоявахме за
приемането на рамковото споразумение, за да възстановим доверието. Много сме доволни,
че го постигнахме, поне по отношение на полицейските въпроси, тъй като разузнавателните
служби остават извън обхвата на това споразумение. Ние трябва да продължим работата и
да постигнем подобрения по тази част от проблема.
Тази година в САЩ бе приет закон за правото на съдебни искове, който позволява на
европейски граждани да подават жалби в американски съдилища относно начина на
ползване на техните данни от полицейските органи. Достатъчно ли е това да се гарантира
защитата на личните данни при сътрудничество на полицейски и съдебни органи?
Този закон в САЩ е много важен. За първи път в историята САЩ разшириха защитата на
основните права и осигуриха закрила на неамерикански граждани или жители. Това беше
важно, защото в противен случай ние не можехме да изпращаме повече данни в САЩ, тъй
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като Европейският съд се бе вече произнесъл, че наличието на такава закрила е основен
елемент на всяко едно подобно споразумение.
Притеснявате ли се как изборът на Тръмп за президент ще повлияе на това споразумение?
Всички ние не знаем какво ще направи администрацията на Тръмп и какъв ще бъде
техният подход към защитата на личните данни и обмена на данни. Ние обаче сме се
уверили, че или споразумението ще бъде приложено изцяло от САЩ, или то няма да влезе в
сила и ситуацията ще остане, каквато е сега.
Какво ще бъде отражението на споразумението в Европа? Какво може да се направи за
защитата на личните данни?
Рамковото споразумение подобрява ситуацията и вътре в Европа, защото много страни от
ЕС вече имат споразумения със САЩ, които осигуряват много ниски стандарти на защита.
От друга страна, ние трябва да подобрим още стандартите за защита на данните в много от
нашите страни-членки, както и на ниво ЕС, що се отнася до работата на полицейските и
съдебните органи - това е предварително условие за по-добро сътрудничество срещу
престъпността и тероризма.
Рамковото споразумение обхваща обмена на всички видове лични данни като имена,
адреси и информация за съдебното минало, които се предоставят от ЕС на САЩ или от САЩ
на ЕС за целите на предотвратяването, идентифицирането, разследването и подвеждането
под отговорност за криминални престъпления, включително тероризъм

ТЕРОРИЗЪМ: ДЕПУТАТИ ГЛАСУВАТ ОТНОСНО
КРИМИНАЛИЗИРАНЕ НА СВЪРЗАНИ ДЕЯНИЯ
Тероризмът не е просто един зловещ престъпен акт, а цяла поредица от подготвителни
действия, които правят възможно осъществяването на немислимото. Онези, които замислят
бъдещи нападения, трябва да бъдат заловени преди самия удар и да бъдат подведени под
отговорност. Затова парламентарната комисия по граждански свободи гласува на 5
декември по текста на нова директива, която криминализира редица деяния като
пътуването в чужбина с цел участие в терористични актове или възхвалата им онлайн.
Мерки срещу отишлите в чужбина да се бият и срещу "вълците единаци"
Новата директива е насочена срещу растящата заплаха от радикализирани европейци,
които се завръщат от боевете в Сирия и Ирак, както и срещу "вълци единаци", които
подготвят терористични актове сами.Смята се, че около 5 000 европейци са се включили в
конфликтите в Близкия Изток на страната на терористите, като мнозинството от тях са от
четири страни: Франция, Великобритания, Германия и Белгия. Според някои доклади 2030% се завръщат в Европа, но в случай, че ИДИЛ претърпи загуби в близките месеци, броят
на онези, които търсят път обратно, може да нарасне, посочва Европол.В същото време
съществува и рискът от нападения, организирани от отделни лица, които не принадлежат
към нито една група. Такива нападения се предотвратяват по-трудно, но все пак е
възможно „вълци единаци“ да бъдат заловени на база на тяхната онлайн активност или
финансови операции.
Какво предлага директивата



Основната цел на законодателния текст е криминализирането в целия ЕС на
подготовката на терористични актове. Това включва:
-пътуването с цел тероризъм - например пътуването до Сирия за присъединяване към
ИДИЛ, или отиването в друга страна от ЕС с цел извършване на терористичен акт;
-предоставянето или получаването на обучение, например участието в тренировъчен
-предоставянето или събирането на средства, заделени специално за терористични
действия;

След гласуването
в комисията по
граждански
свободи
въпросът ще
трябва да бъде
разгледан и
гласуван от
всички депутати
на пленарно
заседание. Това
следва да се
случи в началото
на 2017 г.
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АКТУАЛНИ ПРОЦЕДУРИ И КОНКУРСИ
VIVACOM РЕГИОНАЛЕН ГРАНТ 2016
VIVACOM обяви началото на второто издание на Регионален грант 2016. В рамките на
програмата телекомуникационната компания предоставя безвъзмездна помощ/грантове
на граждански организации, читалища и училища от цялата страна, за проекти на местно
ниво. Програмата се осъществява в партньорство с Български център за нестопанско
право.
Общата стойност на VIVACOM Регионален грант тази година e 60 000 лева. Финансирането
за всеки проект може да бъде до 5 000 лева. Програмата ще подкрепи инициативи със
средна продължителност до 1 година, като няма ограничение на сферите, в които ще се
реализират проектите.
„Целта на Регионалния грант е да дадем шанс за реализиране на добри идеи в повече
български градове и села, независимо от размера и броя им жители. Важното е само
проектите да сближават хората и да развиват региона" – сподели Веселка Вуткова,
директор Корпоративни комуникации във VIVACOM и член на журито.
И в това издание, както в предходното, професионалисти и обществено значими личности от
различни сфери ще бъдат част от журито, което ще оценява независимо проектите. Тази
година това са: Ива Дойчинова – журналист; Захари Карабашлиев - белетрист и драматург;
Иван Кънчев – един от създателите на сдружение „Българска история"; Любен Панов – член
на Настоятелството на Български център за нестопанско право, които разработиха
методологията за реализиране на Гранта; Веселка Вуткова - Директор Корпоративни
комуникации във VIVACOM.
КАКВО ПОДКРЕПЯ VIVACOM РЕГИОНАЛЕН ГРАНТ
Програмата няма ограничение за сферите, в които ще се развиват идеите. При преценката
на инициативите ще се взимат под внимание следните ключови:



Общодостъпна полза от реализирането на инициативата или решаването на проблем за
конкретна общност от хора;



Въвличане на местната общност;
НОВАТОРСТВО.
КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА
За финансиране могат да кандидатстват читалища, училища и юридически лица с
нестопанска цел в обществена полза, регистрирани в Централния регистър към
Министерството на правосъдието.
Могат да участват и организации, които са получили финансиране по Програмата в
предходната година, но само с идея, която е различна от вече подкрепената.
Няма да бъдат подкрепяни проекти на:






Вероизповедания;
Политически партии и свързани с тях организации;
Бизнес асоциации;

Синдикални организации;
ОБЩИНИ И АСОЦИАЦИИ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ.
КАНДИДАТСТВАНЕ
За кандидатстване е необходимо идеята и обосновката й да се представи велектронния
формуляр: http://vivacomfund.bg/regionalgrant.html
Към него трябва да бъде приложено и сканирано копие на актуално състояние на
организацията, издадено не по-късно от 3 месеца преди срока за кандидатстване (това
изискване не важи за училищата-кандидати).
Преценката за това кои проекти ще бъдат финансирани ще се извърши на две нива.
Предварителният подбор ще бъде осъществен от експерти, които имат опит в оценка на
проекти. Те ще оценяват проектите съобразно зададените в насоките критерии (посочени в
"Kой може да кандидатства" и в „Какво подкрепяме"). До второто ниво на оценяване ще
бъдат допуснати първите 50 проекта, които експертите са класирали да бъдат разгледани от
Журито.
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Крайното решение за финансиране ще се вземе от Журито, което преглежда класирането
на 50-те избрани от експертите кандидатури и взема финално решение кои проекти да
получат подкрепа от Програма Регионален грант на VIVACOM.
Идеите, които бъдат одобрени и получат подкрепа, ще бъдат представени на
www.vivacomfund.bgи на Информационния портал за гражданските организации в България
- www.ngobg.info.
СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ





Кандидатстване с проекти – 10.11.2016 г. – 20.12.2016 г.;
Оценка на проектите – 02.01.2017 г. – 28.02.2017 г.;

Обявяване на печелившите и сключване на договорите – началото на месец март
2017 г.
Общите условия и правилата на Регионален грант 2016 можете да намерите на интернет
страницата на VIVACOMFund: www.vivacomfund.bg

ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СПОРТА НА УЧАЩИТЕ" ЗА
2017 Г.
Програмата е разработена в съответствие с един от основните приоритети на
Министерството на младежта и спорта – насърчаване на учащите към системна физическа
активност, физическо възпитание и практикуване на спорт като средство за здравословен
начин на живот, физическо и духовно развитие и с действащата нормативна уредба в
системата на физическата активност, физическото възпитание и спорта.
ОСНОВНА ЦЕЛ
Устойчиво развитие на физическата активност и на дейностите в областта на ученическия,
студентския спорт и спорта за деца, лишени от родителски грижи, чрез финансово
подпомагане на общественополезната дейност на лицензирани многоспортови
организации на проектен принцип.
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ
1.Цел 1 - Нсърчаване на учениците, студентите и децата, лишени от родителски грижи, към
физическа активност, физическо възпитание и системно практикуване на спорт като
средство за здравословен начин на живот, физическо и духовно развитиечрез дейностите,
включени в проектите на лицензираните многоспортови организации.
Задачи:
1.1.увеличаване броя на обхванатите ученици, студенти и деца, лишении от родителски
грижи, в дейностите, включени в проектите на лицензираните многоспортови организации;
1.2. увеличаване броя на системно практикуващите спорт ученици, студенти и деца,
лишени от родителски грижи;
1.3. създаване на условия и възможности за изява, развитие и реализиране на лични
спортни резултати;
1.4. популяризиране и обмен на иновативни практики в областта на ученическия и
студентския спорт и ефекта от тях за здравословна физическа активност;
1.5. създаване на механизми за мониторинг върху изпълнениетона дейностите поЦел 1 от
Програмата.
2. Цел 2 - Повишаване на качеството и ефективността на дейностите в областта на спорта
за учащи и интеграция чрез спорт на учащите с различен социален статус,
вероизповедание и етнос, възпитаване в дух на спортсменство и феърплей.
Задачи:
2.1.осигуряване на свободен достъп до спортните съоръжения за подобряване на
спортната дейност на учениците, студентите и децата, лишени от родителски грижи;
2.2. развитие на индивидуалните способности на учащите в областта на спорта чрез
доброволно участие в спортни занимания и възможност за изява и реализиране на
спортни резултати;
2.3.интеграция чрез спорт на учениците с различен социален статус, вероизповедание и
етнос, възпитаване в дух на спортсменство и феърплей;
2.4. създаване на механизми за мониторинг върху изпълнение на дейностите по Цел 2 от
Програмата.
ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ, ОБХВАТ И БЕНЕФИЦИЕНТИ
1. Програмата е валидна за периода 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
2. Дейностите по Програмата обхващат неспециализираните училища в системата на
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предучилищното и училищното образование, висшите училища, както и домовете за деца,
лишени от родителски грижи на територията на страната.
3. Преки бенефициенти са лицензирани многоспортови асоциации и федерации,
администриращи спорта за учащи и за деца, лишени от родителски грижи.
4. Непреки бенефициенти, за които се очаква да има ефект и резултати, са ученици,
студенти и деца от домовете за деца, лишени от родителски грижи.
Срокът за кандидатстване с Проект по Програмата и документите към нея е до 30 декември
2016 г.
Пълната информация за програмата можете да намерите на страницата на Министерство
на младежта и спорта.

ЗАПОЧВА СЪБИРАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА
ПОСЛАНИЧЕСКИЯ ФОНД ЗА ОПАЗВАНЕ НА
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ЗА 2017 Г.
Посолството на САЩ в София има удоволствието да съобщи, че започва да приема
предложения за 2017 г. за участие в програмата „Посланически фонд за опазване на
културното наследство" (ПФОКН). Това е програма, в която на конкурентен принцип в
световен мащаб участват проекти за съхранение на културното наследство.
ПФОКН оказва финансова подкрепа за проекти в следните три категории:
1. Културни обекти, включително (но не само) исторически сгради и места, религиозни
обекти, паметници и археологически обекти.
2. Предмети на културата и колекции от музеи, културни обекти или от други подобни
институции, сред които археологически и етнографски предмети, картини, скулптури,
ръкописи, фотографски и филмови колекции, както и обща музейна
консервационна дейност.
Форми на традиционната културна изява, включително традиционна музика, ритуали,
знания, езици, танц, драма и занаяти.
Миналогодишните субсидии варираха от 21 400 до 140 000 долара.
Максимално времетраене на проекта: 24 месеца, разделено на два 12-месечни бюджетни
периода.
Получатели на субсидиите: Получателите на субсидии могат да бъдат неправителствени
организации, музеи, Министерството на културата или сродни на тях институции с
нетърговска дейност.
Участие в разходите: Посолството насърчава споделяне на разходите, дарения под формата
на предмети или услуги, както и други форми на участие във финансирането на проектите.
Как да кандидатствате? Информация за специфичните изисквания към предложенията и
адреса, на който те да бъдат изпращани, ще намерите на уебсайта на Посолството на САЩ.
Краен срок: Крайният срок за получаване на предложенията е 2 януари, 2017 г.
Посланическият фонд за опазване на културното наследство е създаден от правителството
на САЩ през 2001 г., за да подпомага опазването на културното наследство по целия свят.
От 2001 г. Фондът е предоставил субсидии за над 700 проекта в над 120 страни. Всяка
година американските посолства по света събират предложения за проекти.
От 2002 г. насам ПФОКН е предоставил 900 380 долара в подкрепа на български културни
обекти.
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ЕВРОПА ДИРЕКТНО—ШУМЕН
ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

МОЖЕТЕ ДА НИ ОТКРИЕТЕ НА:

ул. „Цар Освободител” 130, Агробизнес Център /
Бизнесинкубатор – Шумен, гр. Шумен 9700
Можете да ни потърсите и в читалищата в селата: Никола
Козлево, Хитрино, Баячево /общ. Търговище/, в историкоархитектурния музей на Велики Преслав и в клуба на НСО –
Търговище
www.europedirect-shumen.com

054 800 126
europedirect@abcshumen.org

Европа Директно Шумен / Europe Direct Shumen
Участвайте в онлайн анкетата на Европейската комисия, разработена
за ползващите услугите на центровете Европа Директно в страните от
ЕС. Проучването е важно за нашия център! Подкрепете ни! Анкетата е
достъпна на следния линк:
www.ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014

Проектът „Европа Директно Шумен” се финансира от
Европейски съюз и АБЦ / БИ –
Шумен.
Бюлетинът се издава от ЕИЦ
„Европа Директно – Шумен” и е
част от годишната програма на
центъра. Мненията, изразени в
настоящата публикация, са
авторски и не отразяват
задължително официалните
становища на Европейските
институции. Публикацията се
разпространява безплатно.

