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Дни на Европейския
Парламент 2.0
За поредна година Европейски информационен център заедно с Представителството на Европейската
комисия в Бъ;гария и Информационното бюро на Европейския парламент в българия проведе събитието
„Дни на Европейския парламент”, насочено към учениците в гимназиален етап от Стара Загора и региона. За
първа година събитието бе проведено в партньорство
с Европейски информационен център Европа Директно
– Букурещ, с участници от две различни страни-членки – българия и Румъния – и изцяло на английски език.
Инициативата се проведе в два отделни етапа – първият на 30 октомври в Стара Загора, а вторият на 20
ноември в Букурещ. Именно по тази причина, тази година съвместната дейност получи ново име – „Дни на
Европейския парламент 2.0”.

В дебатите се включиха 15
ученика от българия и 16 техни връстници от Румъния. От
българска страна, участниците бяха подбрани в резултат
на проведените през ноември 2016г. „Дни на Европейския парламент 2016”. Селекцията тогава предвиждаше
участие на част от най-добре
представилите се в подобно
събитие. Младежите бяха от
5 училища от Стара Загора,
Казанлък и Ямбол, а именно:
• ГПЧЕ „Ромен Ролан”, Стара
Загора
• ТГ „Княз Симеон Търновски”, Стара Загора
• ГПЧЕ „Васил Карагьозов”,
Ямбол
• МГ “Атанас Радев”, Ямбол
• СОУ “Екзарх Антим I”, Казанлък
продължава на стр. 2
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Дни на Европейския Парламент 2.0

продължава от стр. 1

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EВРОПЕЙСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СТАРА ЗАГОРА

Програма на Дните на Европейския Парламент 2.0 в Стара Загора
включи следните теми:

2

Как се ражда едно законодателно предложение в Европейската
комисия, представено от Есен
Алиева от Представителството на Европейската комисия в
България;
Законодателната роля на Европейски Парламент;
Парламентарна сесия на ЕП в
Стара Загора, симулационна
игра.

Събитието бе открито от г-н Огнян
Златев, Ръководител на Предстаителството на Европейската комисия в България. В много открит и приятелски разговор с младежите, той успя да сподели
основни моменти от доклада посветен
на 10 години членство на България в
ЕС, подчертавайки важността на това

ключово за развитието на страната ни
събитие.
Основната тема на симулационната
игра беше „Брекзит”. Учениците бяха
разделени на случаен принцип пропорционално на реалността в различни политически групи на Европейския

AГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ • СТАРА ЗАГОРА

парламент. Те имаха възможност да
консолидират своите позиции и да ги
изложат, чрез свой рапортьор пред пленарната зала. В крайна сметка, благодарение на различни коалиции, младите
евродепутати приеха своя резолюция,
почти с единодушие.
Втората част на събитието се проведе на 20 ноември в Букурещ, Румъния.
Събитието бе открито от Информационното бюро на Европейския парламент в
Румъния и от Представителството на
Европейската комисия в Румъния. Този
път темата бе звързана с миграцията и
начините за преодоляването й. В тази
връзка, бяха поканение и представители на две неправителствени организации, които представиха някои интересни факти и допълнителна информация.
Младежите отново имаха възможност
да дебатират, симулирайки работата на
Европейския парламент. Този път, парламентарните групи бяха запазени от
Стара Загора и работата протече бързо
и организирано. В крайна сметка, от-
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новно в резултат на компромиси, бе гласувана и
приета резолюция, която отразяваше мнението
на новия Европейски парламент.
В крайна сметка, всички участници успяха да
се включат в дебатите и неусетно да узнаят повече за работата на Европейския парламент и
институциите в Европейския съюз. Резултатите
бяха позитивни, а новият формат – приветсван от
участниците.

За дванадесета поредна година информационни центрове Europe Direct от цяла Европа осъществяват проекта си „Европейска размяна на коледна украса”. Тази година
информационен център Европа Директно Стара Загора
реши отново да се включи в инициативата, като предостави необходимата информация на желаещите да участват и им предложи методическа помощ.
В „Размяна на коледна украса” взеха участие повече от
250 училища от почти всички страни-членки на Европейския
съюз. Те бяха разпределени в 14 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.
Участие взеха пет училища от Стара Загора – СУ „Железник”, Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“, Начално училище „Димитър Благоев“, ОУ „Кирил Христов“ и СУ
„Христо Смирненски“.
Инициативата „Европейска размяна на коледна украса” е
проект за културен обмен, при който основни училища изработват коледни играчки, които да изпратят в други училища

от цяла Европа.
Участниците подготвят също така
информационен
пакет за традициите при отбелязване на Коледа в страната си,
заедно с играчките. Всяко училище комплектова до 30 пакета,
които да изпрати
към своите партньори.
Целта на този проект е да се образоват младите хора в началните училища за обичаите в други страни в ЕС чрез творчески и забавни дейност. Украсявайки Коледни елхи и събирайки информация за отбелязване на Коледните празници в
собствения им регион, учениците откриват повече и за собствената си култура и традиции.Когато те получават декорации
и други материали от цяла Европа, научават повече за празника в останалите страни и за много други аспекти на всеки
регион, като език, география, история и култура, както и разбиране за това какво означава да бъдеш гражданин на Европа. Размяната – не на последно място – има за цел да насърчи
училищата да работят помежду си в рамките на ЕС в бъдеще,
както и да поддържат контакт с техните партньори по обмен.
Както всяка година, Европа Директно – Стара Загора координира усилията на всички участници от България и пое
транспортните разходи, за да може изработените пакети да
достигнат до всички партньорски училища в Европа. Включвайки се в инициативата, Европа Директно – Стара Загора отново получи украшения от различни краища на континента и
реши да украси своя елха в квартал Капана в Пловдив, за да
популяризира града като Европейска столица на културата
през 2019 година.
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Стара Загора за втори път става част
от инициативата Europe Code Week
На 21-ви и 22-ри октомври тази година
за втори път Стара Загора стана част от
инициативата Europe Code Week чрез събитието Zara Code Week 2.0.
EU Code Week се ръководи от доброволци.
Един или няколко „посланици“ на Code Week
координират инициативата в своите
страни, но всеки може да организира
свое собствено събитие и да го добави в
картата на Code Week.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EВРОПЕЙСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СТАРА ЗАГОРА

Идеята на инициативата е да популяризира
професиите в бранша на информационните технологии сред хора, които нямат никакъв опит в областта на програмирането. Идеята е тези умения
да станат по-популярни и по-малко тайнствени и
да се организират срещи между хора с учебна цел.

4

Целта е да бъдат привлечени ученици, студенти, родители, учители,
предприемачи за участие в прояви и
уроци по програмиране и свързани с
него умения.
Домакин на събитието за град
Стара Загора беше ZaraLab. В програмата бяха включени oсем безплатни практически лекции по различни
теми свързани с програмиране, IoT и
роботика, водени от специалисти в
съответната област. Партньор на
събитието беше Европейски информационен център Европа Директно –
Стара Загора.

AГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ • СТАРА ЗАГОРА
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EURES ден в Ямбол
Европейски информационен център Европа Директно
– Стара Загора продължава традиционната си годишна
информационна кампания насочена предимно към млади
безработни. Целта на събитията, проведени в различни
градове в региона, е да запознае безработните лица с
възможностите, които им предоставя европейската
мрежа EURES, както и правата им като работници от
страна-членка на Европейския съюз.

оформяне на документи,интервюта с избрани кандидати и
правата им като работници в страните от ЕС.
Всички участници получиха и печатни материали,
предоставени от Европейски информационен център Европа
Директно – Стара Загора.

Коледна трапеза на обединена Европа 2017
На 14 декември 2017, за девета поредна година в
Стара Загора се проведе Дарителска вечер Коледна
трапеза на обединена Европа. На събитието присъстваха 140 гости от средите на бизнеса и
обществения живот на Стара Загора.
Програмата включваше:
Дарителски кръг „ЗА СТАРА ЗАГОРА”
Коледна трапеза на Обединена Европа - Естонски коледен венец, приготвен от учениците на ПГОХ „Райна
Княгиня” – Стара Загора
Томбола
Музикално-артистична програма
Организатори на събитието бяха: Европа Директно – Стара
Загора, Агенция за регионално икономическо развитие, Обществен дарителски фонд, Търговско-промишлена палата,
Ротари клуб, Ротари клуб Стара Загора – Берое, Ротаракт

клуб, Интеракт клуб, Иннер Уийл клуб, Иннер Уийл клуб –
Берое, Лайънс клуб - Августа, Лайънс клуб - Тракия, Лайънс
клуб - Стара Загора, Зонта клуб, Младежки общински съвет,
Граждански клуб ЛИПА и Младежка банка.
По време на вечерта, по модела Дарителски кръг бяха набрани средства за финансиране на девет проекта. Общата
сума от дарения е 36 520 лв., а средствата са разпределени по
проекти както следва:
„Запази дете” на Ротари клуб Стара Загора – Берое – 2790 лв.
Осигуряване на предпазни средства за лъчезащита при
провеждане на рентгенови и компютърно-томографски
изследвания на бебета, деца и подрастващи.
„НАШЕТО УТРЕ” на Инер Уил клуб Стара Загора – Берое
– 2520 лв. Проектът цели да подаде ръка за подкрепа и
да съдейства за изграждането на успешни, отзивчиви,
духовно богати млади хора с изявени таланти.
продължава на стр. 7
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Ролята на Европа Директно – Стара Загора е да популяризира правата и задълженията на българските граждани при
свободното движение в страните от ЕС.
На 10.11.2017г. от 11:00 ч. в сградата на Дирекция „Бюро
по труда” – Ямбол се проведе информационен ден EURES
-„Европа и възможностите за работа”, със съдействието на
Дирекция „Бюро по труда” – Ямбол и Ямболска Търговско
Промишлена Палата. Присъстващите получиха подробна
информация за начина на онлайн подбор на кандидати,
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Програма Еразъм:
30 успешни години

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EВРОПЕЙСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СТАРА ЗАГОРА

„Еразъм+“ е програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и
спорта за периода 2014—2020 г. Тези основни области
от живота, най-вече на младите поколения, могат
да допринесат съществено за справяне със социално-икономическите промени — основните предизвикателства, пред които ще бъде изправена Европа
до края на десетилетието, и за подкрепа на прилагането на европейската политическа програма за
растеж, създаване на работни места, равенство и
социално приобщаване.

6

Програма „Еразъм+”, а преди това и програмите „Еразъм”
и „Младежта в действие” бяха един от основните фокуси на
информационните кампании на Европа Директно Стара Загора през годините.
През 2017 година се навършват 30 години от началото на
програма Еразъм. В тази връзка на 15.12.2017г. в Стара Загора беше организирано регионално събитие на центровете
Europe Direct в Стара Загора, Пловдив и Хасково. Срещата се
проведе в Младежкия дом в Стара Загора в партньорство с
Информационното бюро на Европейския парламент, като
ръководителят му Теодор Стойчев, отправи приветсвие към
младежите и им разказа малко повече за възможностите,
които предлагата стажовете в Европейския парламент.
Основен гост на форума беше г-н Андрей Новаков, член на
Европейския парламент, който сподели своя опит и подтикна
младежите да се включват активно в европейските програми.
По един изключително атрактивен и близък до младежите
начин, той сподели своята история и разказа за възможностите, които има пред
младите граждани на
ЕС, ако те са достатъчно
мотивирани и искат да
разширят своите познания и умения.
Д-р Вася Арсенова
от Центъра за развитие
на човешките ресурси,
които са Национална
агенция по програмата
Еразъм+, взе участие
във форума, като представи досегашните успехи на Програмата и
предстоящите покани
за 2018г.
Младежите от МОС
Стара Загора също споделиха своя проект по
Програма „Еразъм+”.
Те представиха атрактивно ролята на младите и как те преодоляват
националните
различия. Кулминация

на представянето им беше
своеобразна кафе пауза на
Европа, в която представиха собственоръчно приготвени печива от страните
партньори по проекта.
В събитето се включиха
и представители на училища, университети и неправителствени организации
от Стара Загора, Пловдив
и Хасково, които са изпълнили или са в процес на
изпълнение на проект по
Програма „Еразъм+”. По
време на дискусия, те имаха възможността да споделят своя опит и да дадат
отзиви, предложения и
идеи за бъдещата визия на
Програма „Еразъм+”.
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Коледна трапеза на обединена Европа 2017
своите връстници в лагери, с които се заздравява изтънялата връзка на децата с природата.
„Детски игри Старозагорски олимпийски надежди” на
Граждански клуб ЛИПА – 5800 лв. Провеждане на ежегодните детски игри „Старозагорски олимпийски надежди” с цел популяризиране на олимпийските спортове,
спортните клубове в региона и подпомагане развитието
на детския спорт.

продължава от стр.5
„Подкрепа за НУМСИ „Христина Морфова” на Лайънс
клуб Стара Загора – 2200 лв. Закупуване на инструменти
за повишаване на възможността за качествено обучение на учениците от НУМСИ „Христина Морфова”. Подкрепа на талантливи ученици за явяване на конкурси.

„ОТ младежи ЗА младежи” на Младежка банка – Стара Загора – 1300 лв. Целта на проекта е да се подкрепят
младежки инициативи и проекти. Със средствата ще
бъдат финансирани проекти инициирани от младежки
организации или инициативни групи.
Първото дарение за вечерта беше от учениците от 11 „И” клас на ГПЧЕ „Ромен Ролан” за проекта „Запази дете”. Учениците дойдоха на място, заедно
с класния си ръководител г-жа Венета Харизанова, за да
връчат лично дарението.
Всички средства от поканите на стойност 50 лв.
отидоха на 100% за подкрепа на представените проекти.

„Играй с приятели офлайн – детски празници” на Лайънс клуб Стара
Загора – Августа – 3900 лв. Провеждане на детски спортни празници
за стимулиране на игри на открито сред подрастващите.
„Обединени срещу дрогата” на
Инер Уил клуб Стара Загора – 7500
лв. Запознаване на учениците от
6 до 10 – клас и техните родители
с пагубното действие на наркотиците върху човешкото тяло, психика и живот, чрез презентации,
тематични брошури и куклено-театрална постановка.
„Детски летни лагери „Горско
лятно приключение“ на Фондация
„Светъл лъч” – 5370 лв. Възможност
на 40 деца в неравностойно положение да участват наравно със
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„Улици с неведоми имена” на Ротари клуб, Ротаракт
клуб, Интеракт клуб – 5140 лв. Оформяне на градската
среда като носител на историческата памет, чрез изработка и поставяне на информационни табели, които да
запознават старозагорци и гости на града с овековечените личност от Стара Загора, чиито имена носят улиците под липите.
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среща – дискусия

“Младежките предизвикателства в приоритетите
на Българското председателство“ в Стара Загора

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EВРОПЕЙСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СТАРА ЗАГОРА

осигурява непрекъснатост на
Дневния ред на ЕС и постигането
на общите цели;
има активна роля във формулиране на приоритети по политиките;
представлява Съвета на ЕС в отношенията му с другите органи и
институции на ЕС, трети страни
и общността.
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От 1 януари 2018г. България поема Ротационното председателство на Съвета на Европейския
съюз, отговорна задача, която
изисква информираност и подготовка на цялото ни общество,
особено на младите хора.
Председателството се осъществява
на ротационен принцип от всяка държава-членка за период от шест месеца.
За да бъде гарантирана приемственост
и последователност в работата на Съвета, е създадено „председателско трио“,
което изготвя 18-месечна работна програма. България ще си партнира в „триото“ заедно с Естония и Австрия.

Приоритетите на Българското председателство на Съвета на Европейския
съюз бяха обсъдени в Стара Загора с Министъра за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС)
2018 Лиляна Павлова и нейният екип.
Срещата –дискусия на тема: “Младежките предизвикателства в приоритетите на Българското председателство” се организира със съдействието
на Община Стара Загора и Европейски
информационен център Европа Директно - Стара Загора. На нея бяха обсъдени
ключови моменти за предсточщите 6

месеца и тяхното място в приоритетите
на българското председателство, особено тези, свързани с младите хора.
Форумът се проведе на 3 ноември
2017 г. в зала „П.Р. Славейков” в сградата на Община Стара Загора.
В срещата се включи и госпожа Ева
Майдел, член на Европейския парламент, която представи младежките политики и инициативите, на които Европейския парламент обръща сериозно
внимание по време на работата си. Стажовете в институцията, организираните
посещения на младежки групи, събития
за активни неформални младежки групи бяха част от темите, които г-жа Майдел засегна по време на обръщението
си към аудиторията. По нейна инициатива след дискусията беше открита
изложба, посветена на Българското
председателство, която може да бъде
разгледана от всички жители и гости на
Стара Загора в южната част на централния парк „5 Октомври”.

Основните задължения на председателството са да:
организира и ръководи работата
на Съвета на ЕС;
ръководи заседанията на всички
нива в Съвета и движи напред
дейността на Съвета във връзка с
Европейското законодателство;
насърчава сътрудничеството
между държавите членки;

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
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