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И тази година отбелязването на 9 Май – Деня на Европа в
град Стара Загора се проведе в
партньорство с Община Стара Загора, Областен информационен център – Стара Загора,
читалище Родина, Центъра за
подкрепа за личностното развитие към Община Стара Загора, Младежки общински съвет и
други организации.
На 9 май от 10:00 ч. пред Община Стара Загора празникът
започна с изпълнение на Ода на
радостта от Общински духов оркестър. В забавлението бсе включиха:
Мажоретен състав при Центъра за подкрепа за личностното
развитие;

ЦДГ № 8 „Българче“
ЦДГ № 35 „Свобода“
Подготвителна група на
VI-то ОУ „Св. Никола”
Детска вокална студия „Усмивки“ с ръководител Елена
Маликатова при НЧ „Родина“;
Вокална студия „Розов
свят“ с ръководител Веселин

Божков при НЧ „Св. Климент
Охридски“;
Хип-хоп с ръководител
София Нанева при Центъра
за подкрепа за личностното
развитие;
Детско-юношески народен хор „Жарава“ при НЧ „Родина“;
продължава на стр. 2
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Отбелязване на 9 май – 		
Деня на Европа в Стара Загора
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Дебат за Бялата книга
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Екипът на Европейски информационен център Европа Директно
– Стара Загора, съвместно с Представителството на ЕК в България
организираха дебат, посветен на Бялата книга за бъдещето на Европа и
описаните в нея 5 сценария за бъдещето на Европа.
Дебатът в Стара Загора се проведе на 21-и април в зала „Америка за
България” в сградата на ГПЧЕ „Ромен
Ролан”, гр. Стара Загора като част
от поредицата събития, организирани по темата в рамките на ЕС.
В дебата участваха представители
на целевата аудитория – учители и ученици от гимназиалния курс на обучение
в региона, както и някои от по-младите
и активни общински съветници на Общински съвет Стара Загора.
В Бялата книга се разглежда как Европа ще се променя през следващото
десетилетие – като се започне от въздействието на новите технологии върху обществото и работните места и се
стигне до съмненията относно глобализацията, опасенията, свързани със сигурността, и надигането на популизма.
В бялата книга са посочени основните предизвикателства и възможности
пред Европа за следващото десетилетие. Представени са 5 сценария за начина, по който Съюзът може да се развива
до 2025 г., в зависимост от това как ще
реши да действа.
В бялата книга са представени 5
сценария, които предлагат поглед към
потенциалното състояние на Съюза до

2025 г. в зависимост от избора, който
Европа ще направи (вижте приложението). Сценариите обхващат широк
кръг от възможности и са с илюстративен характер. Те не се изключват взаимно и не са изчерпателни.
Сценарий 1: Продължаваме, както
досега – ЕС-27 се съсредоточава върху
изпълнението на програмата си за положителни реформи в духа на програмата Ново начало за Европа от 2014 г.
и Декларацията от Братислава, приета
от 27-те държави членки през 2016 г. До
2025 г. това може да означава:
Европейците могат да карат автоматизирани и свързани автомобили,
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но може да се сблъскват с проблеми,
когато пресичат границите, защото продължават да съществуват някои правни
и технически пречки.
Европейските граждани като цяло
могат да пътуват зад граница, без да
трябва да спират за проверка на документите. Поради засилените проверки
за сигурност на пътуващите им се налага да отиват на летището или гарата
много преди заминаването.
Сценарий 2: Остава само единният
пазар – единният пазар постепенно застава в центъра на ЕС-27, тъй като 27-те
държави членки не успяват да намерят
общ език във все повече области на политиката. До 2025 г. това може да означава:
Преминаването на границите с цел
бизнес или туризъм става трудно поради редовните проверки. Намирането на работа в чужбина е по-трудно,
а прехвърлянето на пенсионни права
към друга държава не е гарантирано.
Хората, които се разболяват в чужбина,
понасят големи медицински разходи.
Европейците не са склонни да използват свързани автомобили поради
липсата на правила и технически стандарти, които важат на цялата територия
на ЕС.
Сценарий 3: Тези, които искат да правят повече, правят повече – ЕС-27 продължава както досега, но дава възможност на желаещите държави да правят
повече заедно в определени области,
като отбраната, вътрешната сигурност
или социалните въпроси. Възникват
една или няколко „коалиции на желаещите“. До 2025 г. това
може да означава:
15 държави членки създават полицейски и магистратски корпус за
борба с трансграничната
престъпност.
Информацията, свързана със сигурността,
се обменя незабавно, защото националните бази данни
са напълно свързани
помежду си.
Свързаните автомобили се използват
широко в 12 държави
от ЕС, които са се договорили да хармо-

низират своите технически стандарти
и правила за отговорност.
Сценарий 4: Правим по-малко, но
по-ефективно – ЕС-27 се съсредоточава върху постигането на повече и побързи резултати в избрани области на
политиката, като прави по-малко в други области, за които се смята, че действията му нямат добавена стойност.
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Вниманието и ограничените ресурси
са насочени към определени области
на политиката. До 2025 г. това може да
означава:
Европейски орган за далекосъобщенията ще има правомощия да освобождава радиочестоти за трансгранични комуникационни услуги, например
честоти, използвани от свързаните ав-

томобили. Той също така ще защитава
правата на потребителите на мобилни
услуги и интернет навсякъде в ЕС.
Нова европейска агенция за борба
с тероризма помага за възпирането и
предотвратяването на тежки нападения
чрез системно проследяване на заподозрени лица.
Сценарий 5: Правим много повече
заедно – държавите от ЕС решават да
споделят повече правомощия и ресурси и да вземат повече решения заедно
във всички области. Вземат се по-бързи
решения на европейско равнище, които
бързо се прилагат. До 2025 г. това може
да означава:
Европейски граждани, които искат
да подадат жалба срещу предложение
за финансиран от ЕС проект за вятърни
турбини в тяхната местност, не могат да
се свържат с отговорния орган, защото
им казват да се обърнат към компетентните европейски органи.
Свързаните автомобили се движат
безпрепятствено в Европа, защото съществуват ясни правила за отговорност,
които се прилагат в целия ЕС. Шофьорите могат да разчитат на агенция на ЕС,
която налага спазването на правилата.

Отбелязване на 9 май – Деня на Европа в Стара Загора
Фотоконкурс „Европа в моя обектив“ и
За рисунки „Рисувам моята Европа”
За всички желаещи Европа Директно – Стара Загора бе подготвила кът за
рисунка върху хартия; рисунка върху
асфалт, редене на пъзели за малки и
големи, информационен кът за ЕС, неговите функции, дейности, институции
и възможности за гражданите и техните
права.

От 16:30 ч. в Парк Александър Стамболийски, Парк Тракия и Парк Артилерийски имаше рисунки на асфалт,
заедно с изпълнения на фанафарните
оркестри на ТГ „Княз Симеон Търновски”, VI ОУ „Св. Никола” и V ОУ „Митьо
Станев” и информационни щандове
осигурени от Европейски информационен център Европа Директно – Стара
Загора.

от стр. 1
Детски фолклорен ансамбъл „Траянци“ с ръководител Росица Христова при
Центъра за подкрепа за личностното
развитие.
Същевремнно бяха обявени победителите в конкурсите на Областен информационен център – Стара Загора в
рамките на обща инициатива на мрежата от ОИЦ „Заедно за Европа“:
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Братя Даскалови
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Казанлък
Екипът на Европейски информационен център Европа Директно – Стара Загора създаде и продължава традицията за ежегодното отбелязване на 9 май – Деня на Европа, с
местните власти от региона и с мероприятия с ученици от всички 11 общини (Община
Опан, Община Гълъбово, Община Николаево,
Община Гурково, Община Раднево,Община
Казанлък,Община Павел Баня, Община Мъглиж, Община Братя Даскалови и Община Чирпан) в Област Стара Загора.

Мъглиж
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Павел баня
За отбелязването на 9 май през 2017 г. екипът на
Европейски информационен център Европа Директно – Стара Загора отново включи в Календара си мероприятия с децата от всяка община, които ги въвлекoха в историята и живота на Европейския съюз.
Имаше рисунки на асфалт, викторина с въпроси за
Европейския съюз и състезания по подреждане на
големи пъзели (200 х 150 см) за най-малките, с награди за победителите и участниците. Бяха предоставени безплатни печатни издания за всички възрасти.

Раднево
Николаево

Чирпан

Опан
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Европейският корпус за солидарност в
перспектива
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Солидарността е споделена ценност в Европейския съюз.
Тя намира израз в отношенията между неговите граждани,
между държавите членки, а също и в действията на Съюза във
и отвъд неговите граници. Понастоящем Европейският корпус
за солидарност се финансира от осем различни програми,
всяка от които има отделна правна уредба, цели и бюджет
(програма „Еразъм +“, програмата на ЕС за заетост и социални
иновации, програма LIFE, фонд „Убежище и миграция“,
програма „Здраве“, програма „Европа за гражданите“,
Европейския фонд за регионално развитие и Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони).
Наличието на самостоятелна правна уредба ще осигури
единен финансов инструмент с ясен набор от цели. Това ще
спомогне за консолидирането на корпуса — като го направи
по-солиден, с по-силно въздействие и по-ефективен по
отношение на разходите — и за създаването на още повече
възможности за младите хора. Когато през декември 2016г.
положи началото на Европейския корпус за солидарност,
Комисията пое ангажимента да представи законодателно
предложение до пролетта на 2017г.

Какъв ще е бюджетът на Eвропейския корпус за
солидарност?

Европейската комисия предлага общият бюджет
за периода 1 януари 2018г. — 31 декември 2020г. за
функционирането на корпуса да възлиза на 341 500 000 EUR
по текущи цени. Това е заложено в правната уредба и ще гарантира стабилен бюджет за тази инициатива за следващите
три години.
Разходите за назначенията по линия на Европейския
корпус за солидарност ще варират в зависимост от
продължителността и от държавата, в която се осъществява
дейността, като напр. за назначения за участие в
доброволческа дейност за период от шест месеца ЕС ще
изразходва между 3 400 EUR и 6 500 EUR.

Какво означава доброволчески екип?

Съгласно настоящото предложение нов елемент на Европейския корпус за солидарност ще бъдат дейностите на
доброволчески екипи. Дава се възможност групи от 10—40
млади хора от различни участващи държави да извършват
съвместно доброволческа дейност по проекти за обществе-

нополезен труд за период от две седмици до два месеца.
Такива проекти са например възстановяването на обекти на
културното наследство, претърпели щети в резултат на природни бедствия, грижа за биологични видове, застрашени от
изчезване, организиране на образователни дейности в бежански лагери и др. Въпреки тяхната по-кратка продължителност, тези дейности ще са от полза както за участниците, така
и за съответните общности.

Кой може да се регистрира в Европейския корпус
за солидарност?

Всеки, който е на възраст между 17 и 30 години и е
гражданин на участваща държава или законно пребивава
в такава, може да се регистрира за участие в Европейския
корпус за солидарност. Минималната възраст за участие в
проект за солидарност е 18 години. В обхвата на проекта за
регламент са включени държавите — членки на ЕС, а участие
на други държави ще бъде възможно въз основа на двустранни споразумения.
В сегашната му първа фаза географският обхват на Европейския корпус за солидарност включва 28-те държави
— членки на ЕС, и в зависимост от това коя програма на ЕС
финансира конкретния проект, могат да участват и други държави.
Възможно е гражданите на държави извън ЕС да нямат
всички права или разрешения, необходими за пребиваване
в друга държава от ЕС с цел участие в дейност. Участващите
организации трябва да гарантират, че всеки, когото желаят да
ангажират за включване в проект, има тези права и разрешения.
Необходимо е младите хора, които се регистрират за
Европейския корпус за солидарност, да споделят неговата
мисия и принципи. Регистрацията е лесна и може да бъде
направена на специална уебстраница през Европейския младежки портал на адрес: www.europa.eu/solidarity-corps.

Принципи на Европейския корпус за солидарност

Участниците в Европейския корпус за солидарност
имат своите идеи, убеждения и очаквания. Участващите
организации трябва да имат предвид това, тъй като те са
отговорни за осигуряването на среда на уважение и доверие.
Същевременно, участващите в инициативата организации
посвещават много време, енергия и ресурси за постигане
на високи резултати от дейността; поради това следва да се
очаква, че участниците в Европейския корпус за солидарност
показват сходно уважение към местните общности и към
хората, които са пряко засегнати от тяхната дейност.
Тези общи принципи на поведение отразяват голямото
разнообразие на потенциални участници и организации,
както и различните обстоятелства, при които дейностите
могат да бъдат извършвани. Те следва да бъдат адаптирани
към конкретните особености на всяка дейност.
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Младите хора, които планират да се
присъединят към
Европейския корпус за
солидарност, следва
да прочетат този документ внимателно.
Участниците в Европейския корпус за солидарност се ангажират
да спазват следните
принципи:
те споделят ценности
като солидарността, зачитането на човешкото
достойнство и на правата на човека и вярват
в изграждането на справедливо и равноправно
общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството;
участниците в Европейския корпус за солидарност се
стремят да засилят солидарността между хората, като същевременно се зачитат техните култури и традиции, и се
стремят към изграждането на общност на споделени отговорности и взаимна подкрепа;
участниците в Европейския корпус за солидарност имат
желание да дадат своя съществен принос към обществото
и проявяват солидарност, сътрудничество и взаимно разбирателство;
участниците в Европейския корпус за солидарност не
трябва да действат по начин, който би могъл да изложи на
риск от нараняване други лица или самите тях;
те трябва да се съобразяват с правилата, организационната структура и практиките, които ръководят приемащата
организация, като имат предвид също така, че тази рамка
може да бъде необходима с оглед на опазването на личното здраве, безопасност и достойнство на лицата, участващи в дейността. Участниците в Европейския корпус за
солидарност също така трябва да спазват действащото
законодателство в приемащата държава;
присъединяването към Европейския корпус за солидарност трябва винаги да бъде доброволен избор на младия
човек, който остава свободен да се оттегли от инициативата. Те имат право да откажат предложения от страна на
Корпуса без това да засяга техния шанс да получат други
предложения в бъдеще;
участието в Европейски корпус за солидарност не включва
заплащане на такса;
в края на своя ангажимент участниците в Европейския корпус за солидарност имат право да получават сертификат,
потвърждаващ участието им в дейността;
при приемането на ангажимент за доброволческа дейност, участниците в Европейския корпус за солидарност
подписват договор за солидарност с участващата организация, в който се описват подробно условията на тяхната
дейност в съответствие с принципите на Хартата на Корпуса. Когато става въпрос за професионална ангажираност,
за подобна цел служи трудовият договор;

преди началото на дейността и по време на нейното изпълнение участниците в Европейския корпус за солидарност получават ясна информация относно задачите, които
ще изпълняват, и, когато е уместно, подходящо обучение
и езикова подкрепа.

Ползи от присъединяването към Европейския корпус за солидарност

Участието в проект на Европейския корпус за солидарност
е значително постижение за всеки млад човек. То ще се счита
за предимство при кандидатстване за работа и ще бъде от
полза при кандидатстването във висше учебно заведение.
Европейският корпус за солидарност може да представлява
нова възможност за вас да се ангажирате с дейност, която е
полезна за обществото, а това би могло да бъде стъпка към
намирането на работа.
След участието в проекта имате право да получите
удостоверение, доказващо това. Можете да го използвате
при кандидатстване за работа или при продължаване на
вашето образование.
Освен, че подобрява вашите перспективи за професионално
развитие, Европейският корпус за солидарност ви предоставя
други ползи, които са различни в зависимост от вида на
проекта, към който се насочвате. Те зависят също от това
дали участвате в проектите по доброволческото или по
професионалното направление на Корпуса.
Ако решите да извършвате доброволческа дейност, няма
да получавате заплата, но ще имате право на пътни, нощувки
и дневни, както и застрахователно покритие за срока на
дейността. Ще получите съответното обучение преди да
започнете дейността си и след като пристигнете на място.
Участниците, които са ангажирани в рамките на
професионална подготовка или като стажанти, в някои
държави подписват трудов договор, съставен в съответствие
с националните разпоредби на приемащата държава.
Предоставят се и дневни надбавки.
За участниците, които биват набирани с цел назначаване
на работа, винаги ще има официален трудов договор и
заплата в съответствие с местните закони, подзаконови
актове и колективните трудови договори.
Източник: Европейска комисия
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Инвестиционния план за Европа и
възможностите за региона - форум
в Стара Загора
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Агенция за регионално
икономическо развитие
– Стара Загора, в качеството си на европейски
информационен център
Европа Директно - Стара Загора, част от общоевропейската мрежа
Европа Директно, организира информационно
събитие за местните
и регионални власти и
МСП в Югоизточен район, което се проведе в
зала „Славейков” на Община Стара Загора на 31
май. В рамките на събитието бяха представени
действията на Комисията в контекста на политическите приоритети с фокус върху Плана
за инвестиции за Европа
(т.нар. План Юнкер) и в
частност възможните
такива чрез Европейския
портал за инвестиционни проекти (ЕПИП) на ЕИБ
и предоставените средства на 9 финансови институции в България.

те до момента финансиране
проекти на национално и ЕС
ниво. Събитието имаше и
интерактивен елемент, като
целите бяха да се повиши информираността на представителите на целевите групи,
получавайки
информация
„от извора“ и да бъде изпратена обратна връзка към ЕК.
На живо беше демонстриран

достъпа до Европейския портал за инвестиционни проекти и работата с него. Цялото
събитие беше достъпна и
във виртуалното пространство чрез излъчване в реално време чрез Facebook профила/страницата на Центъра
и включване на участници
извън залата на събитието
за въпроси или коментари.

Освен основната информация за Плана – цели, приоритети, механизми за финансиране, беше представена
информация и за получили-

Полезни връзки

Издание на Европейски информационен
център Europe Direct - Стара Загора

Парламентът - http://www.europarl.europa.eu/parliament
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

За контакти:
Стара Загора 6000
бул. “Генерал Столетов” 127
тел.: (042) 605007, факс (042) 638075

http://www.europedirect.szeda.eu
europedirect@szeda.eu

В специален панел, 4 от финансовите институции в България, опериращи със средства от Плана, представиха
финансовите си инструменти, създадени благодарение
на Плана за инвестиции за
Европа и успешни финансирани проекти.
На събитието присъстваха представители на местните и регионални власти от
Югоизточен регион, представители на МСП, бизнес-представляващите организации
на регионално ниво, експерти от Областна администрация и Община Стара Загора.
Форумът бе открит от г-н Огнян Златев,Ръководител на
Представителството на ЕК
в България, г-жа Иванка Сотирова, заместник-кмет на
Община Стара Загора и г-жа
Гергана Микова, областен
управител на Област Стара
Загора. Специално видео обръщение на г-жа Ева Мейдел
(Паунова), Член на Европейския Парламент и на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите към
ЕП, даде официалния старт
на срещата.

Съфинансирано от Европейския съюз
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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