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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.
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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/SlivenEuropeDirect/ 

и Twitter: https://twitter.com/EDCSliven
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Експерти от Мрежата „Европа Директно” се 
срещнаха във Велико Търново

Снимка Европейската комисия в България

На 22 март беше празника на Велико Търново. 

Старопрестолната столица посрещна много гости, сред които и представители на центровете
„Европа  Директно”  от  цялата  страна.  Мрежата  информационни  офиси  се  срещнаха,  за  да
координират дейностите си и за да дискутират бъдещето на Европейския съюз.

Форумът се  проведе в периода 21-23 март 2017 г.

От  Сливен  в  срещата  се  включиха:  г-н  Стоян  Марков  -  Заместник-кмет  "Икономическо
развитие" на Община Сливен, Дарина Омайникова и Любомир Маринов от центъра „Европа
директно”.

В  дискусията  за  бъдещето  на  Европейския  съюз,  участниците   имаха  възможност  да
обсъдят с Огнян Златев, Ръководител на Представителството на Европейската Комисия в
България, Бялата книга на Европейската Комисия и възможните сценарии.
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Теодор  Стойчев,  ръководител  на  Информационно  бюро  на  Европейския  парламент  за
България,  представи  гледните  точки  на  Европейския  парламент  и  комуникационните
инициативи на ЕПИО за 2017 година.

Снимка Европейската комисия в България

Лекцията на проф. д-р Ингрид Шикова,  член на екип Европа,  преподавател по Европейски
политики в СУ "Св. Кл. Охридски"  беше по повод на 60 години от Римските  договори и Бялата
книга  на  Европейската  комисия  за  бъдещето  на  Европейския  съюз.  Тя  зададе  въпросите:
„Каква е Европа днес? Къде се позиционира България в нея?” и предизвика много коментари
и емоции.

Програма Творческа Европа през 2017 година беше представена от Иво Страхилов от Бюро
"Творческа Европа" – офис Култура и Камен Балкански, директор на Бюро "Творческа Европа"
– офис МЕДИА.

За  Комуникационни  инициативи  на  Представителството  на  Европейската  комисия  за  2017
година  говориха  експертите  от  Представителството  на  ЕК  в  България:  Бойко  Благоев,
ръководител екип Комуникация, партньорства и мрежи; Веселина Ангелова, дигитален лидер
и Есен Алиева, координатор на мрежата Европа Директно.

Срещата продължи с oбучение по комуникационни умения на експертите от мрежата „Европа
Директно”.

Участниците в събитието успяха да усетят и празничната атмосфера на Велико Търново, като
направиха  туристическа  обиколка  на  забележителностите  и  се  присъединиха  към
множеството, съпреживяло вълнуващия спектакъл „Звук и светлина”.
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За съжаление, както напоследък често се случва, докато си спомняха за кървавия атентат на
брюкселското летище „Завентем” точно преди година, дойде вестта за поредното безумие в   
центъра на Лондон.

Няма спор, че европейската общност ще намери сили да се изправи единна и решителна в
името на един мирен и спокоен живот.

Този стремеж беше демонстриран за пореден път в Марша за Европа, който се проведе в Рим
на 25 март когато се навършиха  60 години от подписването на Римските договори - Договорът
за  Европейската  общност  и  Договорът  за  Европейската  общност  за  атомна  енергия,  които
полагат началото на Европейския съюз.

Марша за Европа

300  европейски  интелектуалци  хората  да  подкрепят  техния  апел  и  да  се  включат  в
Марша  за  Европа,  който  ще  се  проведе  на  25  март  в  Рим,  с  цел  да  демонстрира
желанието и волята ни за   един още по-сплотен Европейски съюз. 

Сред подписалите са социологът Антъни Гидънс, бившият италиански премиер Джулиано
Амато,  бившият върховен представител на ЕС в областта на външнбата политика и
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отбраната и бивш генерален секретар на НАТО Хавиер Солана, бившият председател на
Европейския парламент Енрике Барон Креспо. 

Апелът е подписала и българката  Ингрид Шикова, член на екип Европа, преподавател по
Европейски  политики,  един  от  основателите  на  специалността  "Европеистика"  в
Софийския университет. 

Един  истински  Европейския  съюз  –  гарант  за  благосъстояние,  сигурност  и  демокрация

Ние, европейските граждани сме обезпокоени и уплашени. Икономическата и финансова
криза доведе до обедняване на много от нас. Младежката безработица създаде риск от загуба
на  цяло  поколение.  Неравенството  се  разраства  и  социално  сближаване  е  в  опасност.
Европейският съюз е заобиколен от война и нестабилност - от Украйна до Турция,  Близкия
изток и Северна Африка. Потокът от бежанци и имигранти се превърна в структурен проблем,
с  който  трябва  да се  справим заедно по хуманен и далновиден  начин.  Свидетели  сме на
авторитарни  тенденции  и  възход  на  националистическите  и  ксенофобските  сили  в  много
държави-членки.  Демокрацията  и  основните  ценности  на  съвременната  европейска
цивилизация са под атака. Самият Европейски съюз е под въпрос, въпреки че той гарантира
мира,  демокрацията  и  благосъстоянието  в  продължение  на  десетилетия.

Ние, европейските граждани не искаме националните политици да се грижат само за
следващите местни или национални избори. Те искат европейски решения на европейските
проблеми, но след това действат така, че изпълнението на тези решения да стане невъзможно
или неефективно. Те не вземат предвид разумните предложения на Комисията или не успяват
да приложат вече взети решения, включително и тези, които са съгласувани и одобрени от
всички.  Днес те  изискват  Европа да направи нещо,  а  на  следващия ден възразяват  срещу
предложените  действия.  Ние  настояваме  националните  политици  и  медиите  да  спрат  да
представят интеграцията като  игра с  нулев резултат,  настройвайки по този начин народите
един  срещу  друг.  В  един  взаимозависим  свят  никоя  нация  не  може  да  задоволи  всички
основни  нужди  и  искания  на  гражданите  за  социална  справедливост.  В  този  контекст,
интеграция и наднационално правителство е игра с положителен резултат. Нашият европейски
социален модел, базиран на либералната демокрация и социална пазарна икономика може
да оцелее само в рамките на няколко равнища на управление, въз основа на принципа на
субсидиарност.

Ние,  европейските  граждани  сме  наясно,  че  глобализацията  трансформира  света.
Имаме  нужда  от  европейско  правителство  за  насърчаване  на  общите  ни  ценности  и  за
решаването на глобалните проблеми, които застрашават човечеството.  Светът се нуждае от
космополитна  Европа,  която  да  помогне  за  изграждане  на  по-ефективно  и  демократично
глобално управление за справяне с промените в климата и с бедността в световен мащаб, за
осигуряване  на  мира  и  прехода  към  екологично  и  социално  устойчива  икономика.

Ние,  европейските  граждани  разпознаваме  Европейския  съюз  като  незавършена
общност.  Европейският  съюз  има  смешен  бюджет  (0,9%  от  БВП)  и  няма  финансова
автономност  от  държавите-членки,  а  сегашните  му  компетенции  не  съответстват  на
необходимостта да се отговори успешно на предизвикателствата на кризите. Той има подобие
на федерална законодателна и съдебна система, както и централна банка. Но демокрацията
означава възможността гражданите да избират правителството и да го държат отговорно. За
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да работи Европейският съюз и за да бъдат неговите решения демократични, включително
решенията за бюджета, външната и отбранителната политика, реформата на договорите, те
трябва да се приемат с квалифицирано мнозинство, представляващо волята на по-голямата
част  от  европейските  граждани  и  държави.  Европейската  комисия следва да се  развива  в
пълноправно  правителство,  което  да  определя  и  да  насърчава  политическия  дневен  ред,
легитимиран чрез избори.  Европейските партии трябва да представят  своите кандидати за
президент  на  ЕС  на  европейските  избори.  Алтернативата  е  пряко  избран  президент  на
Европейския  съюз  чрез  сливане  на  председателствата  на  Комисията  и  Европейския  съвет.

На 14 февруари 1984 г.  Европейският парламент прие проекта на Договор за създаване на
Европейския съюз, така наречения проект Спинели, който водеше към политически съюз и
който  беше  пренебрегнат  от  държавите-членки.  На  14  февруари  2017  г.  призоваваме
Европейския парламент,  единствената  пряко  избрана  институция на  Европейския  съюз,  да
предприеме нова инициатива, която да даде тласък за укрепване на демократична основа на
ЕС. Да се говори за банков, фискален, икономически, енергиен, отбранителен и политически
съюз има смисъл само в рамките на един истински демократичен Европейски съюз, в който
тези политики се осъществяват от европейско правителство.

На 25 март 2017 г. държавните и правителствените ръководители ще празнуват подписването
на Римските договори за създаване на Европейската икономическа общност и Евратом през
1957 г. Ние ги призоваваме да следват визията на основателите. Те трябва да отворят пътя за
повторното основаване на Европейския съюз въз основа на предложението на Европейския
парламент и веднага да използват всички инструменти на Лисабонския договор за укрепване
на  институциите  и  политиките  на  ЕС,  особено  на  външната  политика  и  политиката  на
сигурност,  икономическата  и  социалната  политика.  Ние  призоваваме  младежта  на Европа,
гражданското общество, работниците, предприемачите, академичните среди, местните власти
и  европейските  граждани  да  участват  в  Марша  за  Европа  в  Рим  на  25  март
(http://www.marchforeurope2017.eu).

Заедно ще дадем на политическите лидери силата и смелостта да тласнат Европейския съюз
към ново начало. Европейското единство е от ключово значение за решаване на нашите общи
проблеми,  за  защита  на нашите  ценности  и за  гарантиране  на нашето  благосъстояние,  на
сигурността и демокрацията.
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Европейски фондове - за по-добра околна среда и
биоразнообразие

Това  интервю,  дадено  специално  за  Информационен  център  „Европа
Директно-Сливен”,  ще  запознае  нашите  читатели  накратко  с  актуални
програми и проекти,  финансирани от европейските фондове за по-добра
околна среда и биоразнообразие.  Наш събеседник е инж. Стоян Марков –
заместник-кмет по икономическо развитие на Община Сливен.

-  Г-н  Марков,  как  еврофондовете  финансират  проекти  за  по-добра  околна  среда  и
биоразнообразие през програмния период 2014-2020 г.?

- Основният финансов инструмент за програмен период 2014 - 2020 г., който ще финансира
европроекти  в  България  за  по-добра  околна  среда  и  биоразнообразие,  е  Оперативна
програма "Околна среда 2014 - 2020" (ОПОС). Тя е предназначена за подпомагане развитието
на по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика с ефикасно и устойчиво ползване на
ресурсите,  опазване  на  околната  среда,  намаляване  на  емисиите  и  предотвратяване  на
загубата на биоразнообразие. Нейният общ бюджет е от 3.5 млрд. лв., като приблизително 3
млрд. лв. са по линия на Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния  фонд, а
останалите се допълват от национално съфинансиране.
Това  са  значителни  по  размер  средства,  които  ще  бъдат  вложени  в  управлението  на
отпадъците  и  водите,  опазването  на  околната  среда,  популяризирането  на
биоразнообразието, съхранението и качеството на въздуха, ще допринесе за постигане на по-
благоприятен за околната среда и конкурентоспособен устойчив растеж и създаването на нови
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работни места. Също така ще се създадат условия да се подобрят значително условията на
живот на българските граждани и техния достъп до питейна вода, канализация и услуги за
управление на отпадъците.

Средствата, предоставени от ЕС по тази оперативна програма, ще помогнат и за  създаването
на  действащи  системи  за  предотвратяване  и  управление  на  риска,  както  и  за  по-добра
реакция при природни бедствия като наводнения и свлачища.  
С  помощта  на  ОПОС  ще  имаме  възможност  да  инвестираме  в  подобряване  на  ВиК
инфраструктурата, екологосъобразно управление на отпадъците, по-чист въздух и опазване на
богатото  биоразнообразие  в  страната.  С  изпълнението  на  проекти  по  програмата  се
подпомага  икономиката  на  страната  реципрочно  по  общините,  както  и  ще  се  подобряват
условията за живот на гражданите.

-  Бихте  ли  дали по-конкретна  информация за  основните дейности,  които ще финансира
ОПОС?

- Ще се постарая да ги изброя, но с уговорката, че е вероятно да пропусна някоя или няма да
бъда конкретно точен в изказването си. Основните дейности, които финансира програмата, са
следните:
-  Пречистване на градските отпадъчни води, подобряване качеството на водите за пиене и
управление на риска от наводнения;
- Използване на иновативни технологии при опазването на околната среда  в сектор “Води“;
- Изграждане на ВиК инфраструктура в агломерации с над 2000 еквивалент жители;
- Разширяване на системите за събиране на битови отпадъци и изграждане на центрове за
подготовка за повторна употреба на отпадъците;
- Изграждане на инсталации за предварително третиране (сортиране, сепариране) на битови
отпадъци;
- Изграждане на анаеробни и/или компостиращи инсталации за биоразградими отпадъци и за
зелени отпадъци;
- Изграждане на инсталации за предварително третиране (сортиране, сепариране) на опасни
отпадъци от потока битови отпадъци и изграждане на други инсталации за оползотворяване
и/или обезвреждане на битови отпадъци;
-  Проекти  за  въвеждане  на  мерки  за  подобряване  на  системата  за  мониторинг  на
биоразнообразието.
Имаше и конкретни дейности,  свързани с  оценка и подобряване  състоянието на видове и
местообитания в защитени зони в акваторията  на Черно море,  както  и мерки за по-добро
познаване на мрежата, така и за развитие и укрепване на връзката “бизнес – “Натура 2000″ .

-  Споменахте за компостиращи инсталации.  През 2016 г.  Община Сливен кандидатства  с
проект за изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци. На какво ниво е
този проект?

-  Проектът беше изготвен и подаден в срок по ОПОС, но, за наше съжаление, УО на ОПОС
предприе действия, с които след оценката не финансира нито един от проектите, подадени по
тази мярка.  По мярката  кандидатствахме общо около 18 общини.  Същевременно се пусна
нова мярка за нови 118 общини като конкретни бенефициенти. След проведени разговори и
уточнения ние също имаме уверение, че ще бъдем поканени и нашите изготвени проекти ще
бъдат  финансирани  в  началото  на  2017  г.  С  реализацията  на  проекта  за  изграждане  на
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компостираща  инсталация  и  система  за  разделно  събиране  на  зелените  биоразградими
отпадъци,  финансиран  от  ОПОС,  ще  се  помогне  на  общината  да  изпълни  ангажиментите,
произтичащи  от  Закона  за  управление  на  отпадъците  относно  този  поток  отпадъци  чрез
осигуряване на безвъзмездно финансиране на тази инфраструктура за поне двадесет години.
Ние разчитаме на този  проект  за  изграждане  на тази инсталация,  защото Община Сливен
разполага с немалка за подръжка градска, паркова и зелена среда, както в града, така и по
селата. В това число влизат и почистване коритата на реките и каналите. Голяма част от тази
градска  среда  има  нужда  от  почистване  и  поддържане,  а  отпадъкът  от  почистването  ще
натовари достатъчно работния цикъл на тази бъдеща инсталация и предприятието, което ще я
управлява. Тази инсталация е част от нашия план за поддържане зелената система на Община
Сливен. 

ГОДИШНА КООРДИНАЦИОННА СРЕЩА

НА ПАРТНЬОРИТЕ НА EUROPE DIRECT СЛИВЕН

На 31 март 2017 г. /петък/ от 10:00 в Информационен център Европа Директно Сливен ще се
поведе годишната координационна среща на партньорите на центъра.

Срещата  има  за  цел  да  запознае  участниците с  годишната  работна  програма  на  Европа
Директно  Сливен  и  приоритетите  на  ЕС  за  2017  г.,  да  бъдат  координирани  съвместните
дейности. По време на срещата ще се проведе дискусия относно Бялата книга на Европейската
комисия,  а  г-н Стоян Марков -  Зам.кмет по икономическо развитие на Община Сливен ще
представи презентация, посветена на 60-годишнината от подписването на Римските договори
и 10 години от членството на България в Европейския съюз.

За повече информация:
Европа Директно Сливен
Тел: 044/ 62 21 41; (044) 411 832; (+359) 883 299 67
E-mail: europedirectsliven@gmail.com 
Интернет-сайт: www  .  europedirect  -  sliven  .  eu

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?surveylanguage=BG

Благодарим Ви!
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