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За поредна година Детският отдел
на библиотека „Родина” отвори
врати за дългоочакваната от
всички деца лятна занималня през
месеците юли и август.
Европейски информационен център Европа
Директно – Стара Загора отново се включи активно в работата с деца. Всеки понеделник между 11:00 и 12:00 малчуганите научаваха повече
за историята и ролята на Европейския съюз и неговите държави-членки по време на тематичния
час „Открий Европа в библиотеката”.
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„В Европа заедно“. Голям интерес предизвика
интерактивната игра за опазването на околната среда, която представи Константин Стоянов от Европа Директно. Заедно с него малчуганите направиха виртуално пътешествие с
избраното от тях колело, за да не замърсяват
природата, къпаха се във въображаеми чисти
плажове и пестиха водата докато се грижеха
за своята хигиена.
Децата се запознаха с 40 прочути личности - композитори, художници, изобретатели, учени и популярни изпълнители от
страните-членки. Любопитен факт беше и
какво представлява и как работи Европейския съюз и коя столица на коя държава принадлежи от него.
В края на лятната ваканция всички деца,
които взеха участие в занятията през летните
месеци получиха своята книжка за Европейския съюз, предоставена им от Европа Директно – Стара Загора.
Разнообразната седмична програма, многото игри, часовете за творческа изява и найвече срещите с приятели донесоха на децата
куп приятни емоции.

Редувайки занятия на открито
и интерактивни презентации, децата неусетно научиха повече за
европейските ценности. Веднъж
те имаха възможност да рисуват
заедно в книжки за опазване на
околната среда. Всяко дете бе автор и илюстратор на своята книжка и само решаваше по какъв начин да подпомогне чистотата на
заобикалящата го среда.
Друг път, те научаваха любопитни факти за страните от Европейския континент, някои изработиха пано, а други рисуваха
самостоятелни рисунки на тема

AГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ • СТАРА ЗАГОРА

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EВРОПЕЙСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СТАРА ЗАГОРА

Лято в библиотеката
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26 септември - Европейски ден на езиците
в Стара Загора и Казанлък
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От 2001 г. насам 26 септември е посветен на честването на европейските
езици. Европа разполага с истинско езиково съкровище: 24 официални езика и
повече от 60 местни общности, които
говорят на регионален или малцинствен език, а също и езиците, на които говорят гражданите с произход от
други държави и континенти. С цел да
насочат вниманието към това огромно езиково богатство, Европейският
съюз и Съветът на Европа поставиха
начало през декември 2001 г. на инициативата Европейски ден на езиците.
В тази връзка Европейски информационен център Европа Директно - Стара
Загора и офис Казанлък съвместно с Община Казанлък отбелязаха симултанно
в двата най-големи града на областта
Европейския ден на езиците.

зите на честванията на Европейския ден
на езиците през 2011 г., под чието мото
преминаха отбелязванията в Стара Загора и Казанлък.
Основни цели на Европейския ден на
езиците, които промотира Европа Директно Стара Загора бяха:
• Да осведоми обществеността за
важността от изучаването на чужди
Точно в 13.30 часа, на
26 септември, едновременно ученици от Стара
Загора и Казанлък „казаха” „Здравей!” на всеки
един от 24-те официални
езика на Европейския
съюз.
Поради лошите атмосферни условия, в
Стара Загора, ученици от
ГПЧЕ „Ромен Ролан” изписаха с маркери върху
бели листове поздрава, характерен за
всяка страна и украсиха с балони пространството около актовата зала на ГПЧЕ
“Ромен Ролан” и коридорите на гимназията, а в Казанлък възпитаниците на
СОУ „Антим I” „нарисуват” езиковото
многообразие на думата „Здравей” в
сградата на училището си.
„Живеете нов живот за всеки нов
език, който говорите; ако знаете само
един език, живеете само веднъж“. Това
е чешката поговорка и е един от деви-
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езици и разнообрази обхвата на изучаваните езици, за да повиши нивото
на многоезичност и междукултурно
разбирателство;
• Да популяризира богатото езиково и
културно разнообразие в Европа;
• Да насърчи изучаването на чужди
езици във всяка възраст.
Европа Директно – Стара Загора предостави допълнителни информационни
материали на всички участници и зрители.
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За поредна година Стара Загора отбеляза
Европейската седмица на мобилността

В тази връзка Европейски информационен център Европа Директно -Стара
Загора организира на 25.09.2014г. традиционно отбелязване на тази паневропейска инициатива. Събитието отново
се проведе в партньорство с Центъра
за наука, изкуство и култура – Младежки дейности към Община Стара Загора,
Младежки общински съвет и ОД на МВР
Стара Загора, сектор „Пътна полиция”.
Седмицата беше отбелязана със състезание с велосипеди за деца от IV-VI
клас от училищата в града. Състезанието се проведе в два отделни етапа – теоретичен тест за правилата на движение
и изпитание на състезателно трасе. Всяка грешка от теоретичния тест и практическото състезание беше отбелязвана
чрез наказателни секунди за състезателя. В края комисията събра и оцени
времената на всички участници. Изключително близките резултати принудиха
да разделят някои от състезателите със
стотни от секундата.
Събитието се проведе на наскоро откритата от граждански клуб „Липа” дет-

ска площадка с обособени кръстовища
и пътна маркировка, която се намира в
междублоковото пространство северно
от кръстовището на улиците „Августа
Траяна” и „Кольо Ганчев.
Всички деца бяха удостоени с почет-

ни грамоти, награди и печатни материали осигурено от Европа Директно – Стара Загора.
Община Стара Загора също се включи в инициативата. На 23-ти септември,
в подкрепа на кампанията “Европейски
ден без автомобили”, общинското ръководство и кметът Живко Тодоров се
отказаха от използването на личните си
автомобили, отивайки на работа. Същевременно на 23 септември, от ул.”Хаджи
Димитър Асенов”, по централния булевард „Цар Симеон Велики”, бе проведено вело- и пешеходно шествие на
граждани, обединени от идеята на кампанията, която цели както намаляване
на шума и вредните емисии на газове
във въздуха и подобряване качеството
на живот в големите градове, така и на
транспортните произшествия и пострадалите от тях хора.
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Европейската седмица на мобилността е годишна кампания за
устойчива градска мобилност, организирана от Европейския организационен секретариат с политическата и финансовата подкрепа на
ГД „Околна среда” и ГД „Транспорт” на Европейската комисия. Тя се
отбелязва вече 13 години. Мотото на събитието тази година беше:
„Нашите улици, нашият избор!”. А 22-ри септември е традиционно
обявен за Ден без коли.
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Комисията „Юнкер“ – авторитетен и
опитен екип ще работи за промяна
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В началото на месец септември
избраният от Европейския парламент за председател на Европейската комисия през следващите 5
години, Жан-Клод Юнкер, представи пред широката общественост
своите предложения за комисари и
визията си за разпределението на
задачите между тях. Въпреки че
това са лицата, с които Юнкер би
искал да работи, те трябва първо
да докажат завидни познания в
областта, за която ще отговарят пред членовете на Европейския парламент.
Новата Европейска комисия ще съсредоточи основно вниманието си върху справянето с големите политически
предизвикателства, пред които е изправена Европа: да върне хората на работа
при достойни условия на труд, да привлече повече инвестиции, да гарантира,
че банките отново отпускат заеми за
реалната икономика, да създаде свързан цифров пазар и надеждна външна
политика и да направи така, че Европа
да разполага със собствени ресурси, когато става въпрос за енергийната сигурност. Новият начин, по който ще бъде
създадена Комисията, отразява тези Политически насоки, въз основа на които
Жан-Клод Юнкер беше избран от Европейския парламент.
Новоизбраният председател лично
проведе събеседвания с всички кандидати за членове на Комисията и е убеден, че неговият авторитетен и опитен
екип е в състояние по-ефикасно да изпълни мисията си, като се опира на съвместните усилия на своите членове.

Подходящите постове за
подходящите хора

При определянето на портфейлите, новоизбраният президент Юнкер се
грижи много да се намери точният баланс между половете, политическите
убеждения и компетенциите.

Политически опит

Нов начин на работа

В новия колегиум ще има седем заместник-председателя – шестима плюс
върховният представител на Съюза
по въпросите на външната политика
и политиката на сигурност, като всеки
от тях ще води екип по проект. Те ще
направляват и координират работата
на няколко комисари, организирани в
състави, които могат да се променят в
зависимост от нуждите и възникването
на нови проекти с течение на времето.
Тези екипи по проекти отразяват Политическите насоки. Примери за това са
„Работни места, растеж, инвестиции и
конкурентоспособност“, „Цифров единен пазар“ или „Енергиен съюз“. Това
ще осигури динамично взаимодействие между всички членове на колегиума, разчупване на стереотипите и изоставяне на закостенелите структури.
Заместник-председателите ще действат като ефективни заместници на
председателя.
Той очаква с нетърпение изслушванията в Европейския парламент на кандидатите за членове на Комисията. Тези
изслушвания ще гарантират демократичния процес на изясняване и одобряване на целите и политическата програма на Комисията.
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Авторитетен и опитен екип, предложената Комисия „Юнкер“ включва 5 бивши министър-председатели, 4 заместник министър-председатели, 19 бивши
министри, 7 връщащи се за нов мандат
комисари и 8 бивши членове на Европейския парламент. 11 от тях притежават солидни икономически и финансови
познания, а 8 имат богат опит в областта на външните отношения. Комисията
„Юнкер“ разполага с необходимите експертни знания и опит, за да се справи с
настоящите икономически и геополитически предизвикателства, пред които е
изправена Европа.

Демократична легитимност

Една трета от членовете на новата
Комисия (9 от 28), включително новоизбраният председател, участваха в
тазгодишната предизборна кампания
за европейски избори, като се допитаха
до гражданите и потърсиха тяхната подкрепа.

Женският фактор

След интензивни преговори и настойчивостта на новоизбрания председател Юнкер относно жените кандидати, съставът на Комисията „Юнкер“ се
състои от 9 жени и 19 мъже, като трима
от седемте заместник-председатели са
жени.

Следващи етапи

Като следващ етап Европейският
парламент трябва да даде своето одобрение за целия колегиум от комисари,
включително за председателя и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност/заместник-председател
на
Европейската комисия. Това се предшества от изслушванията на кандидатите за
членове на Комисията от компетентните
парламентарни комисии в съответствие
с правило 118 от Правилника за дейността на Европейския парламент. След като
Европейският парламент даде съгласието си, Европейският съвет официално
назначава Европейската комисия в съответствие с член 17, параграф 7 от ДЕС.

Предложение за пълния състав
на Комисията “Юнкер”:
Първи зам. председател Франс Тимерманс – “По-добра регулация,
вътрешно институционални връзки,
Право и Харта за за основни човешки
права” (Холандия)
Зам.- председател Кристалина Георгиева - “Бюджет и човешки ресурси”
(България)
Зам.- председател Аленка Братушек
- “Енергиен съюз” (Словения)
Зам.- председател Юрки Катайнен “Заетост, растеж, инвестиции и конкурентноспособност” (Финландия)
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Зам.- председател Валдис Домбровскис - “Еврото и социалния диалог”
(Латвия)
Зам.- председател Андерс Ансип “Единен дигитален пазар” (Естония)
Върховен представител на външната
политика на ЕС – Федерика Могерини (Италия)
Веро Юрова - “Правосъдие, потребители и равенство на половете” (Чехия)
Гюнтер Йотингер - “Дигитална икономика и общество” (Германия)
Пиер Московиси - “Икономика и финансови въпроси, данъци и митници” (Франция)
Мариан Тисен - “Заетост, социални
въпроси, умения и трудова мобилност” (Белгия)
Корина Крету - “Регионална политика” (Румъния)
Йоханес Хан - “Европейска политика
на съседство и преговори за разширяване” (Австрия)
Димитрис Аврамополус - “Миграция
и вътрешни въпроси” (Гърция)
Витенис Андриукаитис - “Здравеопазване и сигурност на храните”
(Литва)
Джонатан Хил – “Финансова стабилност, финансови услуги, капиталови
пазарни съюзи” (Великобритания)

Елжбиета Биенковска - “Вътрешен
пазар, индустрия, предприемачество
и МСП” (Полша)
Мигел Ариас Канета - “Климатични
политики и енергия” (Испания)
Невена Мимика - “Международно сътрудничество и развитие” (Хърватия)
Маргрете Вестагер - “Конкуренция”
(Дания)
Марош Шевчович - “Транспорт” (Словакия)
Сесилия Малстрьом - “Търговия”
(Швеция)
Кармену Вела - “ Околна среда, риболов и рибовъдство” (Малта)
Тибор Наврачич - “ Образование, култура, проблеми на младежта и гражданството” (Унгария)
Карлош Моедас - “Изследвания, наука и иновации” (Португалия)
Фил Хоган - “Земеделие и развитие
на селските райони” (Ирландия)
Христос Стилианидис - “Хуманитарна
помощ и борба с кризи” (Кипър)

Информационна среща, за работодатели, относно възможностите, които предлага европейската
мрежа за мобилност – EURES
На 09.09.2014г. от 10.00 часа в хотел „Мериан плас” бе проведена информационна среща, от Агенция по
заетостта, чрез Дирекция „Бюро по
труда” Стара Загора, с цел представяне на европейската мрежа за мобилност – EURES.
На събитието присъстваха представители на водещи фирми от региона:
„Пресков”АД, „Неохим”АД, „Новотехпром” ООД, „Хранинвест – ХМК” АД,
„Изи Асет Мениджмънт” АД и др.
На срещата присъстваха и представители от информационен център „Европа директно” – Стара Загора, както
и от „Европейска мрежа в подкрепа на
бизнеса” – към Търговско-промишлена
палата Стара Загора.

Събитието бе открито от Жулиета
Върлякова, Директор „Бюро по труда”
Стара Загора, която представи в детайли програмата EURES, както и възможностите за набиране на кадри чрез нея.
Работадателите бяха приятно изненадани от широкия набор иннструменти,
с които разполагат, ако използват платформата.
Срещата продължи с представяне
на дейността на информационен център „Европа директно – Стара Загора.
Беше обърнато специално внимание
на правата, които имат всички европейски граждани, свързани със свободата им да пребивават и работят в
друга страна-членка. Интерес предизвикаха и възможностите, които имат
работодателите да работят в мрежа

в зависимост от икономическата им
дейност.
По специфични възможности за
сдружаване и обмен на добри практики
представи „Европейска мрежа в подкрепа на бизнеса” към Търговско-промишлена палата Стара Загора.
Събитието приключи с обща трудова борса, на която представителите на
фирмите от региона получиха възможност да проведат интервю с търсещите
работа.
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Споразумението за партньорство между
Европейската комисия и България за 		
периода 2014 – 2020 г. е сключено

6

Един традиционно спокоен месец, що се отнася до европейски дела, август, беше белязан от изключително важно
събитие, свързано с продължаващия процес на европейска
интеграция на България.
Европейската комисия сключи споразумение за партньорство с България, определящо стратегията за оптимално
използване на европейските структурни и инвестиционни
фондове в страната. С днешното споразумение се открива пътят към инвестиране на общо 7,6 млрд. евро финансиране по
линия на политиката на сближаване в периода 2014 – 2020 г.
(по текущи цени, включително финансиране на европейското
териториално сътрудничество и средствата за инициативата
за младежка заетост). България също така получава 2,3 млрд.
евро за развитие на селските райони и 88 млн. евро за рибарство и морско дело.
Инвестициите на ЕС ще помогнат в борбата с безработицата и ще допринесат за повишаване на конкурентоспособността и икономическия растеж чрез подпомагане на иновации,
обучение и образование в градове и селски райони. С тяхна
помощ ще се стимулират предприемачеството, борбата със
социалното изключване и ще се подкрепи развитието на екологосъобразна и ресурсно ефективна икономика.
Европейските структурни и инвестиционни фондове
(ЕСИФ) са:
Европейският фонд за регионално развитие
Европейският социален фонд
Кохезионният фонд
Европейският фонд за морско дело и рибарство
Европейският земеделски фонд за развитие на селските
райони
В своя коментар по повод споразумението комисарят на
ЕС по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан заяви: „Днес приехме важен, стратегически инвестиционен
план, който извежда България на пътя към заетост и растеж
за следващите 10 години. Споразумението за партньорство
отразява решимостта на Европейската комисия и България
за най-ефективно използване на финансирането от ЕС, за да
могат българите да усетят ползата от тези инвестиции под
формата на повишено качество на живот. Съгласно новата
политика на сближаване нашите инвестиции трябва да бъдат

стратегически: насочени към реалната икономика, устойчивия растеж и хората. Но не скоростта, а качеството е основната цел, затова през следващите месеци ще се посветим изцяло на преговори за постигане на оптимални резултати от
инвестициите от европейските структурни и инвестиционни
фондове в периода 2014 – 2020 г. Необходимо е всички страни да поемат ангажимент, за да се гарантира създаването на
качествени програми“.
Комисар Хаан добави: „Тази инвестиционна стратегия се
базира на значителните усилия, които България вече полага,
за да помогне за постигането на целта на ЕС за дългосрочно и
устойчиво развитие във всички негови по-слабо развити региони. Това споразумение за партньорство, което обхваща всички структурни и инвестиционни фондове в България, ще даде
стратегическа насока на бъдещи програми, които ще доведат
до създаване на работни места, ще превърнат българските
МСП в модели за растеж, а също така ще подпомогнат екологосъобразния растеж в българските градове. То би следвало
също да насърчи допълнително вече полаганите от България
усилия да навакса изоставането си от други европейски страни. Европейските структурни и инвестиционни фондове помагат на българските региони и градове да се изправят пред
предизвикателствата“.
Комисарят в областта на заетостта, социалните въпроси и
социалното приобщаване Ласло Андор заяви:
„Поздравявам България за сключването на споразумението за партньорство. В периода 2014 – 2020 г. на разположение
на страната ще бъдат около 1,5 млрд. евро от Европейския
социален фонд — това е увеличение с 20% спрямо предишния
период. Много се радвам, че България реши 30% от средствата по структурните фондове да бъдат за Европейския социален фонд (ЕСФ). В миналото България използва активно ЕСФ –
1 на всеки 7 българи се възползва директно от този фонд. ЕСФ
ще остане основен инструмент за финансиране на борбата с
младежката безработица, за подкрепа на най-нуждаещите
се хора на трудовия пазар, за постигане на по-голямо съответствие между професионалното образование и обучение и
нуждите на трудовия пазар, за мерки в отговор на бедността
и социалното изключване на ромското малцинство и за повишаване на ефективността и качеството на публичната администрация и съдебната система“.
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Дачиан Чолош, комисар по въпросите на селското стопанство и развитието на селските райони, заяви:
„Европейските структурни и инвестиционни фондове са
важен източник на публични инвестиции в България. Уверен
съм, че днес ние сключихме споразумение за партньорство,
което показва как България ще изразходва разумно и ефективно тези средства през следващите години, стремейки се
към оптимално съотношение между цена и качество и отговаряйки на неотложните приоритети. България е до голяма
степен земеделска страна, като селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост имат голям дял в нейния
БВП. Финансирането от ЕС за развитие на селските райони
ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността

“Българско розово масло”
като ново защитено 		
географско наименование
Към края на септември, когато ароматът на розов цвят отдавна е напуснал общините от Област Стара Загора, които са
традиционни производители на розово масло, дойде изключително важна за всички заинтересовани страни новина.
Европейската комисия одобри добавянето на нов български продукт в регистъра на защитените географски наименования.
Европейската комисия одобри “Българско розово масло”
като ново защитено географско наименование.
“Българско розово масло” е етерично масло, получено
чрез дестилация на цветове от роза дамаскина. Качеството
на българското розово масло се гарантира от изискването розовите цветове да бъдат обработени не по-късно от 10 – 12
часа, след като са откъснати. Около 3 500 кг розови цветове са
необходими за получаването на 1 кг розово масло. Има и специални изисквания за брането на цветовете, което трябва да
става от няколко часа преди зазоряване до ранните сутрешни
часове, като се откъсват само отворени пъпки.
Специфичните отличителни качества на българското розово масло са богатият и траен аромат, бледият жълто-зелен
цвят, балансираният състав от летливи вещества и въглеводороди. Химическите му характеристики са тясно свързани с географските особености на района и го отличават от розовите
масла, произвеждани в други части на света.
Роза дамаскина традиционно се отглежда в Розовата долина в Централна България.
Наименованието ще бъде добавено в списъка на вече защитените над 1 200 европейски продукта.
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на българското селско стопанство, включително чрез преструктуриране на земеделието и помощ за по-балансирани
и екологосъобразни земеделски практики. Инвестициите в
селските райони ще помогнат за опазване на богатите селски ландшафти на България. Те ще са насочени към растеж и
работни места, съживяване на икономиката и намаляване на
обезлюдяването на тези области“.
Комисарят по въпросите на морското дело и рибарството
Мария Даманаки заяви:
„Европейският фонд за морско дело и рибарство ще допринесе за изпълнение на целите на Общата политика в областта
на рибарството за устойчиво развитие в България и цяла Европа. Средствата от него ще бъдат инвестирани в намаляване
на въздействието на риболовните дейности върху морската
среда, в подкрепа на малките предприятия в сферата на аквакултурата и преработването и ще допринесат за развитието
на местната икономика в зависимите от рибарството райони
в България“.
Това решение е важно и за всички потенциални бенефициенти от Област Стара Загора, които ще могат да се възползват
от възможностите за финансиране през настоящия програмен период. Големите общини в областта – Стара Загора и Казанлък – вече са подготвени, посредством Интегрираните си
планове за градско възстановяване и развитие да отговорят
на най-ключовите си нужди, които бяха идентифицирани и
които ще бъдат покрити чрез европейско финансиране.

Стартира конкурс 		
“Проектът на нашия клас
– за живот без тютюн”
Отново стартира конкурс, в който традиционно се включват значителна част от училищата в Област Стара Загора, поради чувствителната тема и интерактивните методи, които
се стимулират в рамките на проектите, които се изпълняват
в неговите рамки.
През учебната 2014/2015 г., за седма поредна година ученици от 1 до 12-ти клас отново ще могат да участват в Националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за
живот без тютюн”. Той провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК) и Министерството на младежта и спорта
(ММС) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).
Конкурсът започва от началото на учебната година и продължава до 14 април 2015 г. и ще протече в две фази. През
първата фаза (1октомври – 15 ноември2014 г.) участниците
трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в следните области - превенция на тютюнопушене, отказване от
тютюнопушене, превенция на пасивно тютюнопушене. Всеки
участник може да представи проекти както в една от изброените области, така и във всички от тях. През втората фаза на
конкурса, 20 ноември 2014 – 30 април 2015 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.
Пълната информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване
и награди за победителите, е публикувана на интернет-страниците на МОН, МК, ММС и ПЕКБ. Регионалните здравни
инспекции и Регионалните инспекторати по образование в
страната са в готовност, както всяка година, да оказват необходимата помощ на участниците.
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В сградата на кметството на Старозагорските
минерални бани отвори врати инфо точка на
Европа Директно – Стара Загора
На Деня на независимостта на България 22 септември, жителите на Старозагорските минерални бани отбелязват своя
празник. Курортното селище, известно с
природните си ресурси и богата история,
датираща от преди 7 хилядолетия, получи много подаръци.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EВРОПЕЙСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СТАРА ЗАГОРА

Един от тях дойде от АРИР – Стара Загора. В
сградата на кметството на Старозагорските
минерални бани отвори врати инфо точка на
Европа Директно – Стара Загора.
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„Това е първото село в Европа, което си има офис на Европа Директно. Водим гости от чужбина в курортното селище
и те остават изключително впечатлени от историята и природата. Много се надявам с общи усилия да покажем на Европа
това, което имаме и да стъпим в Европа както подобава” - заяви Румяна Грозева, ръководител на Информационния център
на Европа Директно - Стара Загора и директор на Агенцията
за регионално икономическо развитие. Екипът на Европа Директно ще съдейства активно за подготовка на проекти, свързани с развитието на Старозагорските минерални бани.
В новосъздадената инфо точка гражданите и гости на курортното селище ще могат да намерят актуална информация
и печатни материали, свързани с Европейския съюз.

Европа Директно
– Стара Загора се ангажира да подновява
периодично наличните издания и да
отговаря на въпроси,
които вълнуват населението, в съдействие с кметството
на Старозагорските
минерални бани.

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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