
 
 

Съфинансирано  
от Европейския съюз 

 

   
 

Електронен информационен бюлетин 

 

бр. 10, 2017 г. 
 

 

Ако сте ползвали услугите на Информационен център Европа 
Директно – Сливен или на друг център от мрежата Europe Direct, 

Ще Ви бъдем благодарни, ако отделите 1 минута време, за да 
споделите доколко сте удовлетворен от услугите им.  

Това проучване е напълно анонимно. 

Попълнете анкетата 
тук: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014?surv

eylanguage=BG 

Благодарим Ви! 

 

 

 

 
 

Цялата отговорност за съдържанието на материалите е на Europe Direct Сливен. При никакви 
обстоятелства съдържанието в настоящата  публикация  не трябва да се приема за позиция на 

Европейския съюз. 

http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014?surveylanguage=BG
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014?surveylanguage=BG
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014?surveylanguage=BG
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Информационен център Europe Direct - Сливен 
е част от информационната мрежа EUROPE DIRECT 
и се поддържа от Фондация Европейски младежки 
инициативи, с финансовата подкрепа на 
Европейския съюз. Той покрива територията на 

Сливенска област, включваща общините Сливен, Нова Загора, 
Котел и Твърдица.  
Europe Direct е информационен център, който помага на 
гражданите да намерят отговорите на своите въпроси за 

Европейския съюз. Центърът предлага всякакъв вид 
информация, свързана с Европейския съюз, включително за 
това какви са Вашите права и възможности като гражданин на 
Европейския съюз и как да ги използвате. Центърът може да 
предложи отговори на общи въпроси, а така също ако имате 
съвсем конкретен и специфичен въпрос може да Ви насочи към 
най-добрия източник на информация и консултации на 
европейско, национално, регионално и местно ниво.  
За общи въпроси относно ЕС, можете да се свържете с Центърът 
за връзка Europe Direct или да се обадите на безплатната 

телефонна линия от всяка точка на Европа 00 800 67 89 10 11. 
Помощ и съвети за Вашия живот, работа и пътувания в ЕС. 
«Вашата Европа» Ви помага да научите за правата си и да 
намерите практически съвети, когато пътувате из ЕС: 
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm 
 
Европа Директно – Сливен 
Ул. Славянска, № 3, ет. 4; Работно време – всеки делничен ден 
от 9 до 16 ч.; Тел. 044 622 141 
e-mail: europedirectsliven@gmail.com; www.europedirect-sliven.eu 

последвайте ни във Facebook: 
https://www.facebook.com/europe.directsliven 

и Twitter: https://twitter.com/EDCSliven  

http://europa.eu/europedirect/write_to_us/mailbox/index_bg.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm
mailto:europedirectsliven@gmail.com
http://www.europedirect-sliven.eu/
https://www.facebook.com/europe.directsliven
https://twitter.com/EDCSliven
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Инвестиционният план за Европа - възможности за 
Сливен и региона 

 

 

На 2 ноември в Сливен се проведе информационна среща „Инвестиционният план за 
Европа – възможностите за Сливен и региона”, организирана отИнформационен център 
„Европа Директно Сливен”и Община Сливен. Сред официалните гости на форума бяха 
заместник-областният управител Камен Костов, кметът на Община Сливен Стефан Радев и 
заместник-кметът по икономическо развитие Стоян Марков. В срещата участваха 
представители на местната и регионалната власти, банки, бизнес, малки исредни 
предприятия от региона, браншови организации, Инвестиционниясъвет към кмета и др. 

Целта на информационната среща бе да запознае участниците с възможностите за 
получаване на помощ и представяне на проекти чрез Европейския фонд за стратегически 
инвестиции, Европейския портал за инвестиционни проекти, Европейска инвестиционна 
банка. 

Лектори на срещата бяха Борислава Габровска – от Европейската инвестиционна банка, 
офис София, д-р Румяна Грозева – ръководител на Търговско-промишлена палата – Стара 
Загора и на Информационен център „Европа Директно-Стара Загора”, Йовка Любенова, 
Мария Славова и Галина Димитрова от УниКредит Булбанк и Митко Митев от Сибанк/ОББ. 
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Специален гост на информационната среща бе заместник-министърът на българското 
председателство Моника Панайотова. Тя представи подробно темата за българското 
председателство на Съвета на ЕС през 2018 година. Присъстващите научиха повече за 
значението на ротационното председателство, за целите и приоритетите пред страната ни, 
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за интензивния преговорен маратон, който предстои през тези 6 месеца. Стана ясно, че над 
100 законодателни досиета ще бъдат разгледани в обсега на българското председателство, 
тъй като председателството е зависимо от потока европейски законодателни инициативи, че 
до края на 2019 година трябва да е изграден Банковият съюз и др. Моника Панайотова 
акцентира още върху това, че по време на българското председателство ще започнат 
редица важни дебати като този за сигурността и отбраната на Европа, за бъдещето на 
страните от западните Балкани, за цифровата икономика и др. 

Д-р Румяна Грозева запозна присъстващите с основните параметри на Инвестиционния 
план за Европа или т.нар. „План Юнкер”, с основната му цел да ни научи да управляваме 
добре евросредствата, с кохезионната политика на Европейския съюз и дебата за 
използването на европейските пари.  Заместник-кметът по икономическо развитие Стоян 
Марков припомни, че наскоро към кмета бе създаден Инвестиционен съвет, който помага на 
бизнеса и инвеститорите. Той допълни, че инвеститорите в Сливен получават специален 
сертификат и административни бонуси. Марков разказа и за дейността на функциониращите 
през последните 10 години в Сливен два важни центъра: Информационен център „Европа 
Директно-Сливен” и Областен информационен център. 

 

 

Борислава Габровска от Европейската инвестиционна банказапозна присъстващите с 
новосъздаденото звено към банката: Европейски консултантски център по 
инвестиционните въпроси, чиято цел е да укрепи европейската инвестиционна среда и да 
подобри качеството на инвестиционните проекти. Създаден като единна точка за достъп, 
консултантският център предоставя на организаторите на проекти техническа помощ преди 
оценката на проекта (проектно задание, анализ на разходите и ползите), консултации 
относно финансовата структура (публично-частни партньорства, инвестиционни платформи 
и иновативни проекти, избор и надзор на консултантите за подготовка на проекта). За помощ 
и съдействие към Центъра за консултации могат да се обръщат управляващи органи, 
общини, частни и публични компании, обществени власти, национални насърчителни банки 
и институции и финансови посредници от страните-членки на ЕС. Помощта, която представя 
този център, в повечето случаи е безплатна, като само от бенефициентите от частния 
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сектор може да бъде поискана вноска с цел постигане съвместимост на интересите и  
ангажираност по отношение на резултатите. 

В третата част на срещата представители на банки от Сливен представиха средствата по 
линия на европейските фондове, техните продукти и предложения. Гарантирани от 
европейските фондове, тези инструменти предоставят на бенефициентите улеснен достъп 
до финансиране, по-ниски лихви, намалени изисквания за обезпечения и бързи процедури 
за одобрение. Йовка Любенова, Мария Славова и Галина Димитрова от банка УниКредит 
Булбанк показаха инструментите и продуктите на банката в подкрепа на бизнеса, малки и 
средни предприятия и агробизнеса по линия на Европейския инвестиционен фонд, InnovFin, 
Националния гаранционен фонд и Програмата за развитие на селските региони. Митко 
Митев от Сибанк/ОББ представи опита на банката с европейските инструменти в подкрепа 
на бизнеса: COSME, InnovFin, Национален гаранционен фонд, Инициатива за МСП, Jeremie, 
Европейска инвестиционна банка и др. 
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Беседа за здравословното хранене 

 

В Информационен център „Европа Директно” – Сливен днес се проведе здравна беседа на 
тема: „Да се храним здравословно”. Организатори на събитието, на което присъстваха 
представители на читалища от региона, бяха Европейският център и Регионалната здравна 
инспекция в Сливен. Беседата се проведе във връзка с 8 ноември – Европейския ден на 
здравословното хранене. Целта на срещата бе да повиши информираността на 
присъстващите  относно здравословното хранене и здравословния начин на живот. 

Инспекторите от РЗИ-Сливен Таня Петрова и Магдалена Славова представиха интересна и 
подробна информация за видовете хранене, за недохранването и прехранването и 
негативните последствия от тях върху организма, за основните хранителни вещества, които 
са важни за организма и др. Присъстващите бяха запознати с основните насоки на 
здравното министерство по отношение на здравословното хранене: да се консумира 
разнообразна храна; да се ядат пълнозърнести храни; ежедневно да се консумират по 400 г 
плодове и зеленчуци; всеки ден да се консумират мляко и млечни продукти; в седмичното 
меню да присъстват месо, риба, яйца, варива; да се намали употребата на захар, захарни 
изделия, сол и солени храни. Много важен аспект за поддържане на здраво тяло, освен 
разнообразната храна, е редовната физическа активност. 

По време на беседата присъстващите бяха запознати с ИТМ /индекса на телесна маса/ и 
важността му за оценяване степента на риска от възникване на различни болести; с 
видовете диети и честите вреди от тях, с полезните храни и др. Стана ясно, че основните 
проблеми на българското семейно хранене са няколко: висока консумация на мазнини и 
маргарини; ниска консумация на пълнозърнести храни, риба, сурови плодове и зеленчуци 
през зимата; висока употреба на сол, солени храни, захар и захарни изделия; липса на 
разнообразие на консумираните храни, нисък дневен прием на витамини и минерали и др. 

В края на беседата присъстващите изгледаха филма „Не сипвайте сол в здравето си”, 
посветен на прекомерната употреба на сол и отрицателното й влияние върху организма, а 
след това инспекторите отговаряха на зададените от публиката въпроси. Много от 
присъстващите дами измериха своя ИТМ на специален уред, предоставен от РЗИ-Сливен. 
Присъстващите получиха интересни и полезни книги, свързани със здравословното хранене, 
а домакините от център „Европа Директно” – Сливен бяха подготвили вкусна здравословна 
закуска за всички. 
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Канада отменя визовите изисквания за български 
и румънски граждани 

 

 

Европейската комисия приветства решението на Канада за премахване на визовите 
ограничения за граждани на България и Румъния от 1 декември. Решението идва след 
интензивни дипломатически усилия и постоянство на политическо и техническо ниво между 
ЕС, Канада и двете държави. 

По този повод комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и 
гражданството Димитрис Аврамопулос заяви:"Утрешният ден ще бъде чудесен за всички 
български и румънски граждани, които ще се възползват от безвизово пътуване до 
Канада. Решението показва, че нашите дипломатически усилия и търпелива работа с 
канадските ни партньори, дават резултат. Бих искал да благодаря на всички участващи 
партньори – на България, Румъния и най-вече на Канада – заради постоянните им усилия 
и ангажираност целта да бъде осъществена. Постигането на пълна визова 
реципрочност за всички граждани на ЕС е наш приоритет и ще продължим да работим 
неуморно заедно с нашите държави членки и нашите чуждестранни партньори за 
реализирането на осезаеми резултати, както го направихме днес". 

Комисарят по въпросите на цифровата икономика и общество Мария 
Габриел коментира: "Много съм радостна от това решение. То е силен сигнал за 
българските и румънските граждани, и за външния свят, че Европа е обединена и 
непоколебима, и че няма втора класа европейци." 

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу каза: "Това са чудесни 
новини за румънските и българските граждани; считано от този петък, 1 декември, те 
ще могат да пътуват до Канада без цялото притеснение свързано с  кандидатстването 
за виза. Прекрасна работа в екип между Румъния, България, Канада и Европейския съюз!". 

Повече информация относно визовата реципрочност можете да откриете в съобщението за 
медиите и документa с въпроси и отговори публикуван онлайн. 

Източник: Европейската комисия 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1148_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1148_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1149_en.htm
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Положителните нагласи към ЕС надделяват над 
евроскептицизма в България, според социологическо 

проучване по поръчка на ЕК 

 

Десет години след приемането на страната ни за пълноправен член на ЕС, българите 
остават едни от най-големите еврооптимисти, възприемат по-осъзнато 
произтичащите от членството ползи и ангажименти и имат по-рационално отношение 
към общоевропейските решения по актуални проблеми. Опитът отключва и някои 
евроскептични настроения, но към момента те остават в сянката на позитивните 
нагласи. 

Това показват резултатите от национално-представително проучване на Алфа Рисърч, 

проведено по поръчка на Представителството на ЕК в България, в периода 16 – 25 

септември 2017г. сред извадка от 1021 души. 

От влизането на България в ЕС през 2007г. досега, одобрението за членството се запазва в 

рамките на 50 на сто, срещу 16% неодобрение и 34% неутрални оценки. През целия десет 

годишен период най-силни еврооптимисти са  по-младите български граждани, с по-високо 

образование, активност и мобилност, които са се възползвали най-пълноценно  от 

предимствата на членството: жителите на столицата и големите градски центрове, 

поколенията до 40-годишна възраст, високо образованите, икономически активните и хората 

с доходи над средното равнище. И обратно, по-скептични са възрастните жители на малките 

населени места, по-ниско образовани, икономически неактивни или заети с неквалифициран 

труд. 

Съществена разлика е настъпила в обществените нагласи през изминалите десет години в 

оценката за ефектите от приобщаването на България към Евросъюза. Проучванията в края 

на 2008г. регистрираха поляризация между очакванията за умерен ефект от членството и 

неудовлетвореност от липсата на бърза видима промяна в страната. Усилията за 

въвеждане на европейски правила и стандарти в различните сфери се приемаха като 

налагане на незаслужени ограничения пред България. Днес, в края на десетата година 

обаче равносметката е подчертано положителна: в съотношение 51%:26% българските 
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граждани смятат, че страната е спечелила от членството. По-сдържана е оценката в личен 

план: 19% от живеещите в страната смятат, че перспективите пред тях се увеличават, а 15% 

се възприемат като губещи. 

Макар и често превръщането на една мечта в реалност да води до разочарования, в случая 

това не е така - образът на ЕС продължава да е привлекателен за българите. Мнозинството 

от пълнолетните жители на страната го възприемат като демократичен (63%), закрилящ 

(52%) и солидарен (52%). Сред по-критичните оценки се откроява мнението на 46%, че ЕС е 

бюрократичен и в по-малка степен неефективен (32%). 

Както в началото на членството, така и сега като най-важни предимства хората продължават 

да възприемат шансовете, които свободното движение на хора предоставя. Тук е и най-

значимият ръст в оценките за ползата от европейското членство - възможностите за 

пътуване в страни от ЕС  нарастват  от 15% през 2008г. до 49% през 2017г.; шансовете за 

образование в тях бележат двоен ръст - от 4% през 2008г. до 10% през 2017г.; а за  

намиране на работа, троен ръст - от 6% през 2008г. до 22% през 2017г. 

За разлика от първите години на членството, когато усещането за липса на промени в 

страната беше един от основните източници на евроскептицизъм, към момента надделява 

разбирането, че то има положително влияние, особено върху онези страни от живота, 

където чрез еврофондовете ЕС пряко подпомага България. В резултат, преките ефекти от 

членството се виждат в няколко основни посоки - България е икономически и политически 

по-стабилна в сравнение с периода преди 2007г. (40%); налице са значителни промени в 

инфраструктурата (32%) и в населените места (от 12% през 2008г. до 28% през 2017г.), 

разширява се достъпът на българските производители до повече пазари (26%). 

Европейските правила и стандарти от източник на притеснения вече също намират място 

сред предимствата (24%). 

Същевременно, резултатите от уменията и усилията на България да извоюва позиции пред 

европейските си партньори, се оценяват по-сдържано: 36% смятат, че гласът на страната се 

зачита в ЕС, 35% - че тя има по-голяма тежест при международни търговски преговори. 

Това, заедно с по-ниските оценки за ползите в личен план, продиктувано основно от 

запазващото се неравенство в доходите, са в основата на все още ниското европейско 

самочувствие на българите. Факт е, че ако през 2007г. всеки четвърти българин се е 

чувствал европеец, през 2017г. така се чувства всеки трети, но 66% все още нямат такова 

самочувствие. 

Съществена динамика претърпява и оценката за най-сериозните предизвикателства пред 

ЕС и пред България като негов член. Налице е изместване на фокуса от подчертано 

икономически притеснения през 2007г. към преобладаващо политически през 2017г., и 

особено, към въпросите на сигурността. Така например, през 2007г. българите открояват 

като водещ проблем пред Евросъюза конкуренцията от икономики извън него (47%), което 

днес, въпреки продължаващия ръст на азиатските икономики, тревожи значително по-малко 

хора (35%). Дори и да остават нерешени значителна част от икономическите проблеми, те 

са изместени на по-заден план от актуалните теми на борбата срещу тероризма (65%), 

общоевропейската имиграционна политика (ръст от 15% до 49%), обща външна политика и 

политика по сигурността (ръст от 30% до 44%), взаимоотношенията ЕС – Русия (36%). 

Оценката за предизвикателствата пред България като страна-членка на ЕС следва същата 

логика – махалото на общественото мнение се измества от икономиката към политиката; 

новото е и това, че водещи общоевропейски проблеми се припознават не само като 

проблеми на „другите“, но и като наши, български. Най-големите страхове през 2007г. бяха, 

че ще бъдат  затворени предприятия заради нахлуването на чужди стоки (47%), че 

българите ще са неравнопоставени на пазара на труда заради ограничения достъп през 
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първите години (39%), че български специалисти ще емигрират в чужбина (37%), че 

чужденци ще започнат да изкупуват земя (37%). Десет години по-късно, част от тези 

страхове са забравени, а делът на споделящите ги е два пъти по-нисък. Широко 

дискутираният въпрос за двойните стандарти в качеството на храните за кратко време 

успява да заеме първо място сред притесненията (60%), следван от намаляване на 

покупателната способност (50%). Същевременно, общите проблеми за цяла Европа, като 

трафика на хора и наркотици (47%), притока на имигранти и терористичните заплахи (44%), 

се приемат и като основни за България. 

Като цяло, през целия десет годишен период на членство българинът остава оптимист за 

бъдещето на ЕС - 40% очакват той да се развива като по-стабилен и единен, срещу 18 на 

сто на обратното мнение. Българското общество обаче е категоричен противник на 

сценариите, които предполагат фрагментирано развитие на Евросъюза. Един от всеки 

двама пълнолетни българи подкрепя лансирания през септември 2017г. от председателя на 

ЕК Жан-Клод Юнкер вариант  за по-силен ЕС, включително чрез по-голяма интеграция на 

България и Румъния в Шенген и еврозоната. Относително одобрявани са също сценариите, 

при които ЕС се развива както досега (31%), или засилването му чрез единна търговия, 

външна политика, отбранителен съюз, единни социални стандарти (29%). 

От гледна точка на перспективите за България, обществената подкрепа за влизането на 

страната в Шенген е устойчиво висока (53%), докато приобщаването към еврозоната среща 

съществени притеснения и поляризирани оценки (34% го одобряват, а 45% - не). 

В контекста на общоевропейското бъдеще българските граждани открояват няколко групи 

приоритети. Независимо от рисковете и страховете от текущи политически проблеми, 61% 

смятат, че ЕС трябва да действа и по-дългосрочно, като положи усилия, на първо място,  за 

постигане на икономически растеж и по-висока заетост. Всеки трети е на мнение, че 

здравеопазването, миграцията, външната политика и сигурността трябва да останат във 

фокуса на европейската политика. Около една четвърт от българите, основно по-младите 

поколения,  извеждат на преден план образованието, защитата на гражданските и социални 

права. 

За българите бъдещето на ЕС е свързано и с продължаване процеса на неговото 

разширяване към страните от Западните Балкани и Източното партньорство, което е 

изведено и като един от акцентите на предстоящото от 1 януари 2018г. българско 

председателство на Съвета на ЕС. През целия десет годишен период на членството 

подкрепата за приемането на балканските страни остава устойчиво висока (над 50 на сто). 

Отрицателна е единствено тенденцията по отношение на Турция, одобрението за чието 

присъединяване към Евросъюза спада от 35% през 2008г. до 23% през 2017г. 

Очевидно десет години не са достатъчни за пълната интеграция на България в ЕС. 

Тенденциите обаче в обществените нагласи, оползотворяването на все повече възможности 

на членството, особено от по-младите поколения, както и по-тясната идентификация със 

случващото се в Европа, показват, че тази интеграция реално се случва. При това в период 

на сериозни турбуленции и центробежни тенденции в Евросъюза, които неизбежно се 

отразяват на възприятията и оценките на българските граждани. Въпреки тези моментни 

кризи обаче е налице много висока степен на единодушие, че няма по-оптимистична 

алтернатива за развитието на България, извън общото европейско бъдеще. 

За повече информация: 

Презентация на проучването за България 
Презентация на проучването за Румъния 
Сравнение на нагласите в България и Румъния 
Източник: Европейската комисия в България 

https://ec.europa.eu/bulgaria/sites/bulgaria/files/docs/news/1117_eu_commission_survey_presentation-17.11.pdf
https://ec.europa.eu/bulgaria/sites/bulgaria/files/docs/news/presentation_romania.pdf
https://ec.europa.eu/bulgaria/sites/bulgaria/files/docs/news/1117_bg_romania_comparison.pdf

