
 
 

Съфинансирано  
от Европейския съюз 

 

   
 

Електронен информационен бюлетин 

 
бр. 1, 2018 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: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014?surveylanguage=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. 

https://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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Европейски информационен център „Европа Директно” – Сливен, с подкрепата 
на Община Сливен, организира публичен форум, посветен на Българското 
председателство на ЕС и Бъдещето на Европейския съюз.  

По време на форума участници от Бургас, Стара Загора, Ямбол и Сливен ще имат 
възможност да дискутират с ръководителя на Представителството на 
Европейската комисия в България – Огнян Златев какви са ползите на България 
от членството в ЕС и и какво е бъдещето на Съюза.  

Проф. д-р Ингрид Шикова – член на екип Европа, професор по политики на ЕС 
към катедра „Европеистика” в СУ „Св. Климент Охридски” ще представи 
европейската перспектива на Западните Балкани и европейския бюджет след 
2020 г. в контекста на Българското председателство на Съвета на ЕС.  

В рамките на събитието Добрина Милушева от Национален център за контакт 
към Програма „Европа за гражданите” ще представи какви са възможностите за 
финансиране по програмата за организациите и институциите от региона. 

Събитието ще се проведе на 20 април 2018 г.  (петък) от 10:00 ч. до 12:30 ч. в 
зала „Май” – Община Сливен. 
 
 
 
За повече информация: 
 
е-мейл: europedirectsliven@gmail.com 
телефони: 044 411 832 или 0882 73 01 88 
 
Европа Директно – Сливен 

mailto:europedirectsliven@gmail.com
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#eu2018bg „Съединението прави силата” 

 

На 1 януари 2018 г., десетилетие след присъединяването си към Европейския 
съюз, България за първи път пое ротационното председателство на Съвета на ЕС.  

За страната ни това е чест, но и голяма отговорност. 

Церемонията по официалния старт на председателството се състоя на 11 януари в 
Народния театър „Иван Вазов”: 

 

Лиляна Павлова – Министър на Българското председателство откри 
церемонията: „За нас, българите, присъединяването към Европейския Съюз 
преди 11 години беше една сбъдната мечта. Днес искам да отдам значимото и 
да благодаря от сърце на всички, които през годините и до ден днешен работиха 
усилено, за да стигнем до този исторически момент.” 

Президентът на България Румен Радев изтъкна, че от 13 века България е 
Югоизточната порта на Европа: "Много сме дали и много можем да дадем на 
нашето европейско семейство… Вярвам, че през следващите 6 месеца всички 
вие нашите гости от Европа ще се чувствате у дома си сред римските руини и 
православните църкви на България. Особено тук в София, където православна 
църква, католическа катедрала, джамия и синагога са на няколко стотин метра 
една от друга. Това е уникално историческо разстояние, което ще напомня на 
всички нас, че Европа не е само икономическо пространство, а територия на 
свободата, вкоренена дълбоко в историята, културата и хуманизма, които не 
бива да загърбваме. Добре дошли", заяви държавният глава. 
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Председателят на Европейския съвет Доналд Туск разплака българите, като 
започна речта си на български език, цитирайки стихотворението на Иван Вазов 
"Отечество любезно": 

"Кой друг, ако не вие - потомците на Спартак, наследниците на най-старата 
държава в Европа, вие, които никога не сте загубили бойно знаме в битка -, 
кой друг би бил на висотата на тази важна и изключително трудна задача да се 
обнови европейската перспектива за целия регион? Вие винаги сте били 
решителни и смели, което потвърдихте и през последните години", заяви Туск. 

Министър-председателят Бойко Борисов благодари на колегата си Туск за 
речта на български език и изтъкна: "В моя живот такава реч не съм слушал - не 
ми е било толкова приятно и по никакъв начин не искам да се отдалечаваме от 
нея". "Да ни е успешно председателството. Да направим нещо за Европа и за 
България със скромните си възможности, които имаме. Още веднъж добре 
дошли на всички". 

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви, че лично 
се гордее, че е част от присъединяването на България към ЕС преди 11 
години.Той отбеляза, че от днес България води Европа. "България е страна, към 
която изпитвам особена слабост. Много обичам шопската ви салата, луканката 
ви. Вашето председателство съвпада с ключов момент, ред инициативи са в ход 
за определяне на бъдещето на нашия съюз.”, каза Юнкер. 
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В продължение на шест месеца България е основен двигател на задачите от дневния 
ред на Съюза и съчетава функциите на честен посредник, политически лидер, 
представител и координатор.  
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„Съединението прави силата“. Това е девизът на Народното събрание и герба на 
Народното събрание на Република България.  

Това е и девизът на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018, който страната 
ни ще следва във всяко свое действие като ротационен председател.  

Българското председателство работи за единство както между страните-членки, така и 
между европейските институции. 

Европа утре ще бъда такава, каквато я направим днес. Днес е времето да изградим 
един по-силен, по-сигурен и солидарен Европейски съюз. Гражданите на България и на 
Европейския съюз очакват от Българското председателство да намери конкретни 
решения на конкретни проблеми. То ще работи по прозрачен начин, отворено към 
всички европейски партньори, и най-вече към всички европейските граждани.  

Подробен график на събитията, организирани от Българското председателство 2018 
можете да намерите на Официалната страница на Българското председателство: 
https://eu2018bg.bg/ 

https://eu2018bg.bg/
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Накъде отива Европа? Искаме да чуем Вашето мнение: 

 

 

 

На 27 април 2018 г. от 11.00 ч. в зала „Изток“ на Бургаския свободен университет ще се 
проведе дискусия с млади хора под надслов „Накъде отива Европа?“, организирана от 
Бюрото на Европейския парламент в България. Това е вторият от серия младежки 
дебати, имащи за цел да предоставят платформа на младите хора да изразят своите 
виждания и очаквания, свързани с бъдещото развитие на Европейския съюз. 

В събитието ще вземат участие Ивайло Калфин, бивш член на Европейския 
парламент, Ралица Ковачева, преподавател от Журналистическия факултет на Софийския 
университет, и Милен Балтов, заместник-ректор по научноизследователската дейност и 
международното сътрудничество в Бургаския свободен университет. Модератор на дебата 
ще бъде Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България. 

Дебатът ще се проведе на 27 април 2018 г., петък, в зала „Изток“ на Бургаския свободен 
университет, от 11:00 до 12:30 ч. под формата на дискусия с кратки встъпителни изказвания 
на участниците в панела и въпроси от публиката. 

Основните теми са: 

- Как ще се отрази излизането на Великобритания от ЕС? 

- Какви приоритети да бъдат заложени в следващата многогодишна финансова рамка? 

- Какви са рисковете за Европа от евентуална търговска война със САЩ? 

- Какви са ползите от разкриването на перспективи за членство в ЕС за страните от 
Западните Балкани? 

- Какво влияние оказват фалшивите новини върху обществените нагласи и 
политическите процеси? 

- Какви промени искат да видят в Европа младите хора след изборите за Европейски 
парламент догодина? 

Събитието е вторият от серия младежки дебати, имащи за цел да бъдат обсъдени 
предизвикателствата пред ЕС в средносрочен план и да предоставят платформа на младите 
хора да изразят своите виждания и очаквания относно бъдещото развитие на европейския 
проект. 

Следващият град, където ще се проведе такъв младежки дебат, е Благоевград (на 21 май). 
До края на годината Бюрото на ЕП в България ще чуе мнението и на младежи от Варна, 
Велико Търново и Пловдив. В началото на 2019  г. резултатите от всички тези срещи ще 
бъдат обобщени на един голям младежки форум в столицата, който ще очертае очакванията 
на младите българи за изборите за Европейски парламент през май същата година. 

Регистрация за участие в дебата 

Програма на младежкия дебат "Накъде отива Европа" в Свищов   

 

http://www.europedirect-sliven.eu/docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFTwelh_7OLaXnljRjdMJkGw6rQFKxzk9NKQO1gTBiGTHQiw/viewform
http://www.europarl.europa.eu/bulgaria/bg/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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За студенти и докторанти:  

Покана за Научна конференция в Пловдив 
 

 

 

Център „Образование за демокрация“ съвместно с Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски“ организират научна конференция на тема: „Икономически и социални 
аспекти на културното наследство“. Конференцията ще се състои на 11 май 2018 г. от 
10.30 часа в зала „Компас” в сградата на Ректората на Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски” – гр. Пловдив, ул. “Цар Асен” № 24. 

 
В нея могат да вземат участие студенти и докторанти от висшите училища в страната и 
чужбина.  
 
Можете да се включите с доклади в следните три тематични направления: 
 
1. Икономически измерения на културното наследство; 

2. Територия и културно наследство; 

3. Културното наследство в контекста на българското председателство на Съвета на ЕС; 

 
Краен срок за подаване на онлай заявка за участие с тема, резюме и ключови думи - 01 
май 2018 г. : center@centerbg.org 

 
Краен срок за изпращане на пълните доклади, оформени съгласно изискванията - 11 
юни 2018 г. : center@centerbg.org 

 
Повече информация можете да намерите във фейсбук страницата на събитието и уеб-
сайта на организацията. 

  

mailto:center@centerbg.org
mailto:center@centerbg.org
https://www.facebook.com/events/792761527591195/
http://www.centerbg.org/
http://www.centerbg.org/
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Конкурс за снимка и рисунка #EU4CULTURE 

 

 

Бюрото на Европейския парламент в България организира конкурс за снимка или 
рисунка #EU4CULTURE на тема „Европейска година на културното наследство“. 

Крайният срок е 25 април 2018 г., а най-добрите снимки ще бъдат показани в 
паузите на светлинно 3D мапинг шоу в София по повод Деня на Европа. 

Конкурсът #EU4CULTURE се провежда във Фейсбук, а участието в него става чрез 
публикуване на снимка и/или рисунка в специално създаденото събитие на страницата 
на Бюрото на Европейския парламент. Няма ограничение на възрастта, като всеки 
участник има право да се включи с до 3 изображения, които да са придружени от името 
на автора, кратко описание и#EU4CULTURE. 

Темите на изображенията могат да включват материално и нематериално наследство 
(напр. сгради, изкуство, текстил, машини; традиции, знание, умения, език и т.н.); 
природни дадености (пейзажи, флора и фауна); дигитално/цифрово наследство. 

Жури, съставено от представители на Бюрото на ЕП в България и професионален 
фотограф, ще избере между 30 и 90 снимки и/или рисунки за победители в конкурса. 
Печелившите изображения ще бъдат показани в паузите на светлинно 3D мапинг шоу в 
София по повод Деня на Европа, като спектакълът ще бъде излъчен на живо в интернет. 

Повече подробности за условията на конкурса можете да намерите на страницата на 
конкурса във Фейсбук. 

 

https://www.facebook.com/events/2055797934673206/
https://www.facebook.com/events/2055797934673206/
https://www.facebook.com/events/2055797934673206/

