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Европейския Парламент - Информационното бюро в София,
Европейската комисия - Представителството в България и
Европейски информационен център Европа Директно – Стара
Загора за пета поредна година организираха Дни на Европейския Парламент в Стара Загора и пето издание на European
Master Class на 12-13.11.2015 г.
Предварителната програВ предходните издания на
„Дните” участваха повече от 250 ма на European Master Class
ученици и студенти от Стара Заго- 2015 предвиждаше:
European Master Class –
ра, Казанлък, Раднево, Гълъбово,
Мъглиж и Ямбол. Форматът на участниците бяха запознати
инициативата бе посрещнат из- с работата на Европейската
ключително радушно от младе- комисия, Европейския паржите, които изявиха желание да ламент и Европейски съвет,
участват в подобни събития и в както и координацията межбъдеще. В резултат на това, Евро- ду тях.
Парламентарна сесия на
па Директно – Стара Загора реши
да продължи с тази чудесна ини- ЕП в Стара Загора – симулацициатива за популяризиране рабо- онна игра, в която участницитата на Европейските институции те от European Master Class да
затвърдят в дебати по актуалсред младото поколение.

на за ЕС тема наученото.
Тази година „Дните” се
проведоха в залата на Международен младежки център
за работа с деца и младежи в
риск – Стара Загора. В събитието взеха участие 45 представители на 9 училища от Стара
Загора, Казанлък и Ямбол, а
именно:
- ГПЧЕ „Васил Карагьозов”,
Ямбол
- ГПЧЕ „Ромен Ролан”,
Стара Загора
- МГ “Атанас Радев”, Ямбол
- НГПИД „Дечко Узунов”,
Казанлък
- ПГЕ „Джон Атанасов”,
Стара Загора
- ПГОХ „Райна Княгиня”,
Стара Загора
- ПМГ „Гео Милев”, 		
Стара Загора
- СОУ “Екзарх Антим I”,
Казанлък
- ТГ „Княз Симеон Търновски”, Стара Загора
продължава на стр. 2
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Дни на Европейския парламент в Стара Загора
от страница 1
Учениците имаха нелеката задача
да намерят конкретни мерки и идеи за
справяне с бежанската вълна в Европа
от последните няколко месеца. Най-напред, те влязоха в ролята на представители на националните държави в рамките на Европейски съвет, който, подобно
на своя оригинал, заседава дълго след
предвиденото време. Учениците бяха
представители на страните-членки и се
въплътиха в ролята на министър-председател, канцлер или президент на някоя от 28-те държави. В зависимост от
жребий, който беше предварително изтеглен, те защитаваха дадена позиция и
трябваше да намерят работно решение
на проблема. В края на деня, новите
държавни глави решиха:

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EВРОПЕЙСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СТАРА ЗАГОРА

Да бъдат спазени квотите за прием на бежанци във всяка страначленка на Европейския съюз
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Да бъде предоставена помощ на
Турция от 3 млрд. евро за справяне
с бежанския поток, който минава
през страната за Европа.
Да се възобновят преговорите за
приемане на Турция в Европейския
съюз.
На следващия ден, всички ученици
влязоха в кожата на Представители на
Европейския парламент. Разпределението им стана на абсолютно случаен
принцип, чрез жребий на място. След
като бяха разпределени пропорциално
във всички реално създадени политически групи в Европейския парламент,
всяка партия трябваше да определи
съвместно своята позиция по дадения
въпрос и конкретните предложения от
предходния ден. По един рапортьор от
всяка група имаше възможност да представи позицията на своите колеги пред
пленарното заседание. След дискусии,
реплики, дуплики и предложения, евро-

депутатите имаха време за коалиции и
пристъпиха към гласуване.
В крайна сметка, новосформираният
Европейски парламент гласува следните предложения:
Законодателни решения:
С 23 гласа „За” прие задължителното разпределение на бежанци на
квотен принцип.
Единодушно прие създаването
на Обща политика за защита на
външните граници и защита на
бежанците, като бъде предвиден
и съответния бюджет за тази
дейност.
С 40 гласа „За” прие създаването на
Комисия за контрол на разходването на средства, предоставени от
Европейския съюз на Турция като
средство за справяне с бежанската
криза.
С 19 гласа „Против” и 6 „Въздържал
се” отхвърли предложението за
премахване на визите за турски
граждани, влизащи на територията на Европейския съюз.

AГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ • СТАРА ЗАГОРА

С 40 гласа „За” прие създаването на
облекчен режим за визи за турски
граждани, влизащи на територията на Европейския съюз.
Бюджетни решения:
Единодушно прие отпускането на 3
млрд. евро като целева помощ към
Турция за справяне с бежанската
криза.
Политически решения:
С 40 гласа „За” прие Становище срещу предложението на Съвета да
бъдат възобновени преговорите с
Турция за присъединяването й към
Европейския съюз
В тази връзка, с 25 гласа „За” прие
вземане на отношение към териториалните неразбирателства между Кипър
и Турция, по-специално по отношение
на Севрнокипърска турска република и
непризнаването на Република Кипър от
Турция, призовавайки към скорошното
им разрешаване.
В края на двата дни всички участници
бяха наградени и получиха сертификати.
Част от най-добре представителите се
ще посетят и Европейския парламент.
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Украсяване на Коледна
елха на децата от Европа

Това беше и заключителния етап на инициирания от Europe Direct Llangollen в Уелс ежегоден проект. Стара Загора се включи за пети пореден
път. Тази година участниците бяха от три училища от Стара Загора – II ОУ
„Петко Рачев Славейков”, IV ОУ „Кирил Христов”, НУ „Димитър Благоев”.
В „Размяна на коледна украса” взеха участие повече от 220 училища от
почти всички страни-членки на Европейския съюз. Те бяха разпределени в
10 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.
За първа година Европейски информационен център
Европа Директно – Стара Загора, благодарение на сръчните
ръце на петокласници от ПМГ
„Гео Милев”, Стара Загора, изпрати свои собствени Коледни картички към всички свои
колеги от центровете Европа
Директно в Европа, които се
бяха включили в тази инициатива. В знак на благодарност,
малките майстори украсиха
своя Европейска елха. Тя ще
остане в училището до средата
на януари, за да радва всички
ученици през първите дни на
2016 година.

AГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ • СТАРА ЗАГОРА
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На 18 декември, в напълно реновираната сграда на ПМГ „Гео
Милев”, Стара Загора, ученици украсиха Коледна елха на децата от Европа. Това беше част от кампанията „Размяна на
коледна украса”. Играчките, които блеснаха на коледната елха
са ръчно изработени от малчугани между първи и четвърти
клас от цяла Европа.
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Семинар по програма Еразъм+ в Стара Загора
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Информационният център Европа Директно
- Стара Загора има за цел да представя на гражданите възможностите, които предоставя членството на България в Европейския съюз. Това важи
за всички институции, особено за училищата, които трябва да показват на най-младите европейци
възможностите за свобода на движение и получаване на образование в ЕС.

В тази връзка екипът на Европа Директно – Стара Загора си
поставя като цел да инициира или участва в различни форуми
или кампании, които позволяват обмен на добри практики между училища и детски градини в целия ЕС.
За целта, Европа Директно - Стара Загора подготви образователен семинар по програма Еразъм+ за представители на училищата и детските градини от Стара Загора и региона. Достъпът
и участието в инициативата бяха абсолютно безплатни, като
всички участници получиха и допълнителни материали, разясняващи програмата. Събитието беше проведено в залата на
Международния младежки център за работа с деца и младежи
в риск в Стара Загора на 12 декември
В рамките на 7 часа преподаватели, директори и непедагогически персонал от различни учебни заведения в региона получиха актуална информация за условията за кандидатстване
по Програма Еразъм+. Те бяха запознати и с начините за подготовка на конкретно проектно предложение, както и възможностите за намиране на международни партньори.
Важните разяснения ще дадат допълнителен стимул и мотивация за работа на училищата и детските градини от региона.
Това пролича в продължителната сесия, посветена на въпроси
и отговори. Всеки участник получи сертификат за участието си
в семинара.

Семинари съвместно с Дирекция Бюро по труда
Европейски информационен център Европа Директно – Стара Загора организира последните два
планирани семинара съвместно с Дирекция Бюро
по труда за 2015 година. Превърналите се в традиционни събития бяха проведени в Ямбол и Чирпан.
За първи път безработните лица в Ямбол имаха възможност да участват в подобно представяне, което да им
позволи да научат повече за правата си на европейски
граждани, както и за възможностите на споделения европейски пазар на труда. Това стана в резултат на работата на
изнесения офис на Европа Директно – Стара Загора, който
се намира в Търговско-промишлена палата – Ямбол. Благодарение на съвместните действия на Дирекция Бюро по
труда – Ямбол и Европа Директно, гражданите на града и
региона получиха актуална информация, която да им помогне в бъдеще.
Традиционната среща в Чирпан протече при подчертан
интерес от млади безработни, като особено полезна беше
частта с въпроси и отговори. Младежите успяха и да споделят своя опит, тъй като значителна част от тях вече са
използвали възможностите, които европейското гражданство им предоставя. Наред с чисто практическа информация за правата им, те получиха и конкретни предложения

за работа благодарение на платформата EURES. Координаторът
за Чирпан успя да им предложи различни възможности, които
биха били подходящи за мотивирани млади безработни. Същевременно те бяха запознати с капацитета на платформата EURES
и по-специално нейната практическа насоченост.
Всички участници имаха възможност и да се консултират с
печатни издания на Европейската комисия, които бяха предоставени от Европа Директно – Стара Загора.

AГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ • СТАРА ЗАГОРА
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Наградата ЛУКС е филмова награда, която от 2007 г. насам се присъжда
от Европейския парламент. Тя има две
основни цели: да даде публичност на
дебата за Европа и да подпомага разпространението на европейски копродукции в рамките на ЕС. Тече седмата
година на партньорство между Филмовата награда LUX на Европейския
парламент и „Венецианските дни“. За
пореден път Венеция беше началната
точка на трите финалисти към официалното състезание и връчването
на наградата в края на годината. По
време на филмовите дни ЛУКС, от октомври до декември, “Медитеранеа”,
“Мустанг” и “Урок” ще пропътуват
цяла Европа. За целта филмите бяха
субтитрирани на 24-те официални
езика на Европейския съюз и излъчени
в над 50 държави и 20 фестивала, давайки възможност на още по-голяма
аудитория да ги открие.
Трите филма от официалното състезание представят три нови попълнения
от четирима обещаващи млади режисьори (“Урок” е режисиран от екип от
двама творци). Този подбор на изключително талантливи млади режисьори
е само едно от доказателствата за кинематографичните традиции на Европа и
за жизнеността на европейското кино.
Джонас Карпиняно и неговият филмов дебют “Медитеранеа” разглежда
изключително деликатния и наболял
проблем за прекосяващите Средиземноморието имигранти, които търсят
убежище и свобода.
Дениз Гамзе Ергювен представя в
“Мустанг” поставянето в затвор на млади момичета от едно общество, все още
под контрола на прекланящи се пред
местните традиции мъже.
Кристина Грозева и Петър Вълчанов
обръщат своя поглед в “Урок” към училищната среда, представяйки моралните дилеми и сблъсъка с тежките икономически затруднения.
По време на филмовите дни ЛУКС
всички 751 членове на Европейския
парламент бяха поканени да гласуват
за един от трите филма в състезанието. На 25-и ноември, на тържествено

заседание на Европейския парламент в
Страсбург в присъствието на четиримата режисьори, беше обявен носителят
на филмовата награда ЛУКС за 2015 г. –
„Мустанг” на Дениз Гамзе Ергювен.
Публиката също ще може да изрази своите предпочитания. Зрителите
от цяла Европа ще бъдат поканени да
гласуват за един от 3-те филма в състезанието за филмовата награда ЛУКС
и да определят своя фаворит. За трета
година един от гласувалите ще бъде
произволно избран и награден с покана
за Международния филмов фестивал
в Карлови Вари през 2016 г., където ще
бъде обявен избраният от публиката
филм.
Прожекции с ВХОД СВОБОДЕН на
българския филм „Урок“, един от трите
финалиста за наградата ЛУКС на Европейския парламент, се проведоха в шест
български града през ноември и декември. Събитията в Стара Загора, Враца,
Видин, Пловдив, Русе и София бяха организирани от Информационното бюро
на ЕП в България в партньорство със София Филм Фест и центрове Европа Директно.
Прожекцията в Стара Загора беше на
10 ноември от 18:30, в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески”.
В събитието се включи и един от ключовите герои във филма – видния старозагорски артист Христофор Недков, който
сподели своите впечатления за лентата,
нейната подготовка и почти очаквания
успех в европейски и световен мащаб.

AГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ • СТАРА ЗАГОРА

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EВРОПЕЙСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СТАРА ЗАГОРА

Безплатна прожекция на филма
„Урок” – българският финалист
за Наградата ЛУКС 2015
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Дарителска вечер Коледна трапеза
на обединена Европа 2015 г.
За седми път Европейски информационен център Европа Директно – Стара Загора беше
основен инициатор на традиционната за
Стара Загора „Коледна трапеза на обединена
Европа”.
На 17 декември 2015 г. в Mall Galleria Стара Загора се проведе Дарителска вечер За Стара Загора. Събитието, което стана традиционно за града се реализира като партньорска инициатива на клубове и неправителствени организации.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EВРОПЕЙСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СТАРА ЗАГОРА

По време на вечерта, по модела Дарителски кръг, бяха
набрани средства за финансиране на седем проекта. Общата
сума от дарения достигна 33 000 лв., а средствата са разпределени по проекти както следва:
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„Забележи децата и ги пази”,
Инер Уийл Клуб – 4 000 лв.
„Хипотерапия за деца с увреждания”, Гражданско сдружение
„Алтернатива 55” – 3 500 лв.
„Адвокат на себе си”,
Център за правно и културно застъпничество ТЕМИДА АРТ – 3 650 лв.
„Спорт за здраве”,
Лайънс Клуб Стара Загора – Августа и Лайънс Клуб Стара Загора – Тракия –
7 100 лв.
„Гласове срещу насилието”,
Зонта Клуб Стара Загора – 6 700 лв.

„Старозагорски олимпийски надежди”, Граждански клуб ЛИПА – 5 000 лв.
Седемте проекта са в подкрепа на местната общност, като
те ще бъдат реализирани в рамките на следващата 2016 година в Стара Загора.
Близо двеста старозагорци и гости на града присъстваха
на това уникално събитие, което нямаше да бъде възможно
без подкрепата на редица местни производители, които се
погрижиха да осигурят храни и напитки, предоставяйки безвъзмездно своите продукти. За масите се грижиха ученици
на Професионална гимназия по обществено хранене “Райна
Княгиня” – Стара Загора.
Партньори на събитието, което се проведе за пръв път в
Mall Galleria Стара Загора бяха много разнообразни представители на местния бизнес като големи вериги, автомобилни
представителства, заведения, производители на напитки,

клиники, фирми свързани с хранителната промишленост,
фитнес клубове и Професионална гимназия по облекло и хранене Райна Княгиня.
Дарителската инициатива отново се реализира с равнопоставеното участие на Европа Директно, Агенция за регионално икономическо развитие, Обществен дарителски фонд,
Търговско-промишлена палата, Клуб на работодателя, Ротари
клуб, Ротаракт клуб, Интеракт клуб, Иннер Уийл клуб, Лайънс
клуб – Августа, Лайънс клуб – Тракия, Зонта клуб, Клуб на виното „Дионис”, Младежки общински съвет, Екоцентър, Граждански клуб ЛИПА и Младежка банка.

AГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ • СТАРА ЗАГОРА
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„Нови технологии в нашите училища”, Ротари Клуб Стара Загора –
3050 лв.
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Раиф Бадауи – лауреат на наградата
„Сахаров” за 2015г.
Европейският парламент присъжда наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта за 2015 г. на Раиф Бадауи – това определиха лидерите на
политическите групи в Европейския
парламент и председателят Мартин Шулц на 29 октомври. Бадауи е
блогър от Саудитска Арабия, който
излежава 10-годишна присъда лишаване от свобода за нанасяне на обида
на исляма на уебсайта си, създаден,
за да насърчава социален, политически и религиозен дебат. Церемонията по връчването на наградата се състоя в Страсбург на
16 декември.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EВРОПЕЙСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СТАРА ЗАГОРА

Раиф Бадауи е определян като „затворник на
съвестта“.

8

Той е саудитски блогър, активист за човешки права и автор
на уебсайта „Свободни саудитски либерали“. Бадауи бе арестуван през 2012г., а по-късно бе осъден на 10 години затвор,
значителна глоба и 1 000 удара с камшик заради нанасянето
на обида на ислямските ценности на уебсайта си.
През януари 2015г. той получи първите 50 удара с камшик
от наказанието си. След международни протести изпълнението на останалите удари бе отложено. Бадауи обаче остава
в затвора и наскоро бе поставен в още по-строга изолация.
А по-рано през миналата седмицата жената на Бадауи Енсаф
Хайдар, която в момента живее в Канада с трите им деца, обяви, че властите в Саудитска Арабия са одобрили изпълнението на ударите да бъде възобновено.
През февруари 2015г. Европейският парламент одобри резолюция, която осъди строго нанасянето на удари с камшик
спрямо Раиф Бадауи като „жесток и шокиращ акт“ и призова
властите „да го освободят незабавно и без условия, тъй като
той е възприеман като „затворник на съвестта“, задържан и
осъден единствено заради упражняването на правото си на
свобода на изразяване“.
Председателят на ЕП призова саудитския крал Салман незабавно да помилва блогъра и да го освободи без условия
от затвора. Освен това той припомни, че Саудитска Арабия е
била включена в съвета по правата на човека на ООН, и при-

кани властите в страната да сложат край на систематичните
репресии срещу мирното изразяване на мнения, като спомена гоненията срещу Уалид Абу-ал Хаир, Абдулкарим ал-Ходр,
Ашраф Фаяд и Али Мохамед ал-Нимр.
„Свободно мислещите араби са свикнали да прикриват
идеите си, за да ги прокарат“, заяви Енсаф Хайдар, като цитира съпруга си на церемонията в Страсбург. „Просветени идеи
се смятат за богохулни в идеологията, приета от арабските
общества, в която всяка свободна мисъл е упадъчна и отклонение от Пътя на истината“.„Раиф не е престъпник“, каза още
тя. „Той е писател и мислител: това е всичко“. „Той е мюсюлмански мислител, който отказа да бъде част от стадото, следващо духовниците, живеещи извън времето и управляващи с
несправедливи и тиранични закони.“

Наградата „Сахаров“
Наградата „Сахаров“ е учредена през 1988 г., за да почете
усилията на личности и организации, борещи се за права на
човека и за основните свободи. Да си припомним, че миналата година тя бе връчена на Денис Муквеге, гинеколог от Демократична република Конго, борещ се срещу използването на
сексуално население като оръжие във военни конфликти.

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

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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