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Дни на Европейския парламент в
Стара Загора
На 16 октомври в Стара Загора, младежи влязоха в ролята на депутати
от Европейския парламент. Инициативата е традиционна за Европейски информационен център – Стара
Загора и се организира от 2010г. До
момента са участвали над 250 ученика и студента на възраст над 16г.
Тази година младежите бяха от училища в Стара Загора – ГПЧЕ „Ромен
Ролан”, ТГ „Княз Симеон Търновски”
и ППМГ „Гео милев” - и Казанлък –
СОУ „Екзарх Антим I”.

В рамките на събитието учениците
се включват в т.нар. European Master
Class, който им дава възможност да
надникнат в детайли и зад кулиси на
европейските институции. Веднага
след това, младежите бяха разпределени на случаен принцип сред политическите семейства в Европейския
парламент.
Темата на пленарното заседание в Европейския парламент беше предложението на Европейската комисия за
дългосрочен бюджет Многогодишна
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финансова рамка 2021-2027.

След дълги дискусии и разисквания,
коалициите се оформиха и младежите,
в ролята си на пълноправни членове на
Европейския парламент, успяха да приемат Резолюция. Осоновните моменти
в нея са, че:
1. Въпреки по-големия размер на бюджета предложен от Европейската комисия, те призовават за допълнително
увеличение на предвидените за периода
2021-2027 средства. За целта странитечленки трябва да внасят 1,12% от своя
БНД (брутен национален доход).
2. Програмата Еразъм+, като най-успешна в историята на ЕС, трябва да
бъде допълнително подкрепена и да
разполага с по-голяма бюджет. Част
от средствата трябва да бъдат специално насочени към стимулиране на
младежката заетост, включително и
посредством мерки за придобиване на
ключови компетентности и умения, съобразени с нуждите на бизнеса.
3. Одобряват предложените от Европейската комисия средства за Иновации, които да стимулират икономиката
на ЕС.
4. Предлагат бюджета предвиден за
Обща селскостопанска политика да
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бъде редуциран. В допълнение, 4% от него
трябва да бъдат насочени към Растеж и работни места.
5. Предлагат бюджета за външна сигурност и
отбрана, особено що се отнася до укрепване
на външните граници на ЕС, да бъде увеличен, достигайки до 5% от общия. За целта,
предложението на депутатите е да бъдат намалени с 1% средствата предвидени за Администрация, глобална Европа и кохезионна политика.
6. Обръщайки внимание на важността на
регионалното развитие, смятат, че е необходимо Кохезионната политика да разполога с по-голям от предложения от комисията
бюджет. Същевременно депутатите си дават
ясна сметка, че тези средства трябва да бъдат разпределени по по-добър начин с фокус
върху по-слабо развитите региони.
Резолюцията беше приета с 35 гласа „За” и 1
„Въздържал се”.

Пет от младежите ще представляват Стара
Загора в рамките на национално събитие,
което ще симулира работата на Европейския
съвет и Европейския парламент. Срещата ще
бъде във Велико Търново и е организирана
съвместно от мрежата Европа Директно в
България, Представителството на Европейската комисия и информационния офис на
Европейския парламент.
Други четеринадесет ученици ще продължат
да обсъждат темата със свои връстници от
Румъния, в рамките на двустранно посещение, организирано от Европа Директно –
Стара Загора и Европа Директно – Букурещ.
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За трети път Стара Загора стана част от
Europe Code Week
За трети път международният формат Europe
Code Week (Европейска седмица на програмирането) се проведе в Стара Загора. Участниците се вдъхновиха от третото издание
на форматаZara Code Week, който се проведе
на 20.10 събота от 10:30 в ZaraLab. Докато в
предишните две събития се акцентираше повече върху практическата и приложна страна на програмирането и информационните
технологии, то тази година организаторите
подбраха по-различен подход, който целеше
да „запали” искрата на интереса у хората към
областта на информационните технологии.

В рамките на събитието трима специалисти
от IT сферата споделиха своите лични истории. Те не са имали професионален профил или насоченост към тази сфера, но в
последствие са я открили и са станали едни
от най-добрите в своята област. След мотивационните истории имаше демонстрация
за възможностите за прилагане на технологията като ефективен инструмент за неформално образование. Идеята на инициативата е да популяризира професиите в бранша
на информационните технологии сред хора,
които нямат никакъв опит в областта на програмирането. Целта е тези умения да станат
по-популярни и по-малко тайнствени и да се
организират срещи между хора с учебна цел.
Партньор на събитието за трета поредна година беше европейски информационен център Европа Директно Стара Загора Europe

www.europedirect.szeda.eu

Direct - Stara Zagora.

В рамките на събитието личните си истории
за кариерно развитие в IT сферата споделиха:
1) Петко Петков - Петко е най-често разпознаван като инициаторът на ZaraLab – хакерспейсът в Стара Загора. Има над 10 години
професионален опит в сферата на софтуерната разработка, ръководител на няколко R&D
екипа, работи като системен архитект по множество IoT проекти за индустрията и сградната автоматизация, в контекста на умните
градове и Индустрия 4.0. През последните
години се включва в редица социални каузи,
като неговата мисия е прилагането на повече
дигитални решения в ежедневието на гражданите, чрез обучения и практически занятия,
които организира. Петко е инициатор на старозагосрката група в TheThingsNetwork и основна движеща фигура за създаването на безплатна LoRa мрежа в града.
2) Петър Петров - Петър е на 26 години с дългогодишен опит в програмирането. Понастоящем е React native developer в Xogito. Лектор
на множество събития, Петър обича да споделя своите знания. Водил е и собствен курс
по разработка на Android приложения. Той
сподели интересен личен опит за това как е
попаднал в сферата на програмирането след
като преди това е завършил и правил нещо
коренно различно.
3) Динко Динков - Той е на 35 години и се
занимава с програмиране от малък, но през
далечната 2007 година успява да превърне
своето хоби в професия. През последните 5
години това включва предимно уеб програ-
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миране - C#, .NET, ASP.NET MVC и MSSQL.
От над 2 години е мениджър на отдел „iVHC“
в „eDynamix Bulgaria“. Откакто e на тази позиция, програмирането остава малко на позаден план или по-точно казано не е толкова
интензивно както преди.
В свободното си време се отдава на семейството си и понякога на футбол, баскетбол, тенис
на корт/маса, боулинг, филми, музика, компютърни игри и още много други. Той разказа
за собствената си кариера, но също така ще
сподели и повече за обучителната програма
на eDynamix Bulgaria, през която са минали
доста хора без опит в IT сектора, за да станат
завършени специалисти в компанията.

4) Орлин Димитров - Орлин е на 27 години и
цял живот се е занимавал с техника. За него
професията и хобито се сливат в едно и също
измерение. В последните 8 години е запален
по роботика и изкуствен интелект, а в свободното си време организира кръжоци и летни
училища по роботика с колеги от цялата страна.
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Центровете „Европа Директно“
говорят за европейските избори през
2019 г.
На 30.10.2018г. над 100 ученици от 13 области симулираха заседание на Европейския
парламент и заседание на Съвета на Европейския съюз.
Събитието бе организирано от мрежата Европа Директно в България, заедно с Представителството на Европейската комисия и
Бюрото на Европейския парламент в България.

Симулационната игра се проведе в Регионалната библиотека във Велико Търново.
Отборите включваха по петима младежи от
всеки град и основната тема на дискусиите
беше „Как да се формира новият европейски бюджет за периода 2020 – 2027 година”.
Модератор на симулацията „Съвет на ЕС”
беше проф. д-р Ингрид Шикова, професоф
по Политики на ЕС, катедра „Европеистика”,
СУ „Св.Кл.Охридски” .

На 31.10. в Община Велико Търново се про4
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веде симулация на „Пленарно заседание на
Европейския парламент”. Модератор на събитието беше д-р Константин Стоянов, ръководител на Европа Директно Стара Загора.
В рамките на два дни, ученици от цялата
страна успяха да се превъплътят в ролята на
държавни глави.

Освен в симулацията на работа на европейските институции, учениците участваха и в
среща-дебат с български депутати в Европейския парламент, организирана от информационното бюро на Европейския парламент в България на 31 октомври 2018 г.
В събитието взеха участие членовете на Европейския парламент Ева Майдел (ЕНП) и
Светослав Малинов (ЕНП), както и доц. д-р
Иво Инджов, преподавател в катедра „Журналистика и връзки с обществеността“ на
Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Модератор на дебата бъше
Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на
Европейския парламент в България.
Основните теми бяха:
Как ще се отрази излизането на Великобритания от ЕС?
Какви приоритети да бъдат заложени в следващия европейски бюджет?
Какви са рисковете от дезинформацията в
европейски контекст?
Какви промени искат да видят в Европа младите хора след изборите за Европейски парламент догодина?
Събитието е четвъртият от серия младежки
дебати, имащи за цел да бъдат обсъдени предизвикателствата пред ЕС в средносрочен
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план и да предоставят платформа на младите
хора да изразят своите виждания и очаквания
относно бъдещото развитие на европейския
проект.
Следващите градове, където ще се проведат
младежки дебати, са Габрово (на 16 ноември)
и Варна (на 23 ноември). 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.

За първи път: Млади програмисти
представиха България на Европейската
седмица на програмирането в Брюксел
по покана на българския еврокомисар
Мария Габриел
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миране, и 11-годишната Ния Атанасова от Силистра – автор на проект за киберсигурност.
Специални гости бяха учениците с най-голям
опит от компютърна школа „Вале“ в Хасково
и двамата победители от последния конкурс
за компютърна рисунка и колаж „Творчество
без граници“. Българските участници представиха свои успешни проекти, с които впечатлиха връстниците си и представителите
на европейските институции, посетили работилниците за програмиране.
„България има потенциал да бъде не само регионален, но и европейски лидер в областта
на цифровите технологии. Исках да покажем
този потенциал и чрез младите ни програмисти тук, на водещото събитие в Брюксел за Европейската седмица на програмирането. Тези
талантливи младежи са своеобразни посланици на важността всички – и млади, и по-възрастни, да придобият цифрови умения, за да
не бъдат изключени от цифровото общество,
да разпознават дезинформацията онлайн, да
се чувстват по-сигурни в онлайн пространството, да намерят по-добро работно място.
Европа се нуждае от повече хора с напреднали цифрови умения, които могат да работят
в сфери като киберсигурността, изкуствения
интелект, големите данни, суперкомпютрите.
С таланти като българските младежи и техните връстници, участващи в днешното събитие, съм обнадеждена, че ще успеем в тази
мисия“, коментира българският еврокомисар
Мария Габриел.

Централното събитие в Брюксел за Европейската седмица на програмирането, организирано в партньорство с Европейската комисия, събра на едно място политици, експерти
и млади хора за дебат, фокусиран върху това
как да се реализира предложението на комисар Мария Габриел за поне 50% участие
на европейските училища в специализираната седмица до 2020 г. и да се насърчат повече
момичета да изберат образование в науката,
технологиите, инженерството и математиката
(СТЕМ специалности).
Практически работилници по време на форума показаха уменията на ученици и студенти
да програмират, а за първа година и България
беше представена от млади таланти по покана на българския еврокомисар по цифровата
икономика и общество Мария Габриел. Българската група включваше отбора BookvAR,
който спечели първия Балкански хакатон в
София през юни, екипа Purple от Русенския
университет „Ангел Кънчев“ – победител в
Бургаския хакатон през май, 9-годишната
Тайра Ридваева от София - лауреат на национални и международни конкурси за програ- По време на политическия дебат в рамките
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на събитието тя очерта предизвикателствата, пред които недостигът на специалисти
с цифрови умения изправя технологичния
сектор, и действията на Европейската комисия за отговор на тези предизвикателства.
Комисарят привлече вниманието върху инициативи като Европейската коалиция за цифрови умения и работни места, схемата за
трансграничен стаж „Цифрова възможност“,
плана за действие за цифрово образование,
европейските награди за цифрови умения,
Цифровата стратегия за жените в технологиите, кампанията за по-безопасен интернет
SaferInternet4EU и редица други дейности
за насърчаване придобиването на цифрови
умения.
Българският еврокомисар информира, че
тазгодишното шесто издание на Европейската седмица на програмирането бележи
рекорд – само за първите шест дни са регистрирани над 25 000 събития, като 21 000 от
тях са дейности, организирани в училищата
от активни учители. Повече от 2500 дейности
са регистрирани от фирми, 685 от организации с нестопанска цел и 235 от библиотеки.
Европейската седмица на програмирането
продължава до 21 октомври.
Източник: Европейска комисия

Комисар Мария Габриел: До 2020 година
европейските инвестиции в блокчейн
технологиите ще достигнат 300 милиона
евро
Българският еврокомисар по цифровата
икономика и общество Мария Габриел откри конференцията CEE BLOCK, която има
амбицията да се превърне в най-големия
блокчейн форум за региона.
При откриването тя посочи, че блокчейн
технологията променя начина, по който
гражданите и фирмите си сътрудничат, обменят информация, правят сделки и пре6
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доставят услуги.
„Блокчейн е възможност, която не трябва
да пропускаме. Това е възможност за европейския бизнес да въведе нови надеждни бизнес модели, а за публичните власти
да предоставят по-иновативни и сигурни
услуги за гражданите. Това е възможност
и за страните членки да преосмислят начина на работа на своите информационни
системи и начина, по който потребителите
и техните лични данни са защитени“, отбеляза Мария Габриел.

Тя информира, че в европейската обсерватория за блокчейн, която започна работа през февруари, вече има включени над
хиляда организации с над 400 проекта.
През април, 26 страни членки, сред които и България, се обединиха в съвместна
декларация за създаването на надеждна
европейска инфраструктура за блокчейн
услуги. Тя ще подпомогне предоставянето на трансгранични цифрови публични
услуги по най-високите стандарти за сигурност, защита на данните и енергийна
ефективност.
„Доверието е най-ценния ресурс в цифровата икономика и общество. То става все
по-важно и за гражданите, които искат
да защитят своите лични данни, и за компаниите, които искат да увеличат своята
продуктивност чрез цифровизиране на
техните услуги, процедури и продукти. То
е важно и за правителствата, които трябва
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да предоставят услуги и на гражданите, и
на бизнеса. Блокчейн ще създаде нови възможности за бизнес, ще стимулира иновативността и ще донесе ползи на гражданите“, каза българският еврокомисар.
Мария Габриел отбеляза още, че приложенията на блокчейн могат да бъдат видени както в държавната администрация
и митниците, така и в банковия сектор,
финансите, енергетиката и дори при гарантиране на сигурността на системите за
гласуване на изборите. В бъдещият многогодишен бюджет на ЕС за периода след
2021 година тя предложи създаването на
нова програма „Цифрова Европа“, в която
са предвидени средства за подкрепа развитието на блокчейн.
Източник: Европейска комисия

Конкурс за студентско есе на тема
„Избирам Европа“
Бюрото на Европейския парламент в България и катедра „История и теория на
журналистиката“ във ФЖМК на СУ „Св.
Климент Охридски“ обявяват конкурс за
студентско есе на тема „Избирам Европа“.
В конкурса могат да участват студентите от всички курсове и специалности на
ФЖМК, ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“.

Като европейци сме изправени пред множество предизвикателства: от миграцията
до промените в климата, от младежката
безработица до сигурността на личните
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данни. Живеем в свят на все по-голяма
глобализация и конкуренция. Същевременно референдумът за Брекзит показа,
че проектът за Европейски съюз може
да промени посоката си. Повечето от нас
приемат демокрацията за даденост, но и
тя все по-често изглежда застрашена като
принцип и на практика.
Ето защо Бюрото на ЕП в България и катедра „История и теория на журналистиката“ във Факултета по журналистика и
масови комуникации на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ решиха
да дадат възможност на студентите да изразят своето мнение и да покажат защо е
важно да изберем Европа.
Правилата на конкурса
В конкурса за есе могат да участват студентите от всички курсове и специалности
на Факултета по журналистика и масови
комуникации на СУ „Св. Климент Охридски“, ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“. Текстовете на тема „Избирам Европа“ трябва
да са в размер до 1000 думи и да бъдат изпратени на имейл rckovachev@uni-sofia.bg
до 23 ноември 2018 г. Работите ще бъдат
оценени от жури, което ще включва представители на ФЖМК и на Европейския
парламент. Тримата най-добре представили се студенти ще бъдат наградени с посещение на пленарна сесия на Европейския
парламент в Страсбург. Победителите в
конкурса ще бъдат обявени на 30 ноември
2018 г. от 10.00 ч. на специално събитие в
Дома на Европа.
Официалният старт на инициативата е 19
октомври, 10.00 часа, в зала 15 във ФЖМК.
Студентите ще могат да се срещнат с представители на Бюрото на ЕП в София и да
разберат повече за възможностите, които
ЕС дава на младите хора.
Източник: Европейски парламент
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Евродепутати: Важно е какво бъдеще
ще избере България за своето
земеделие
На 31 октомври 2018 г. в Дома на Европа се
проведе пресконференция на членове на
Европейския парламент от Комисията по
земеделие и развитие на селските райони.
На 31 октомври 2018 г. в Дома на Европа
в София се състоя пресконференция на
членовете на Европейския парламент от
Комисията по земеделие и развитие на
селските райони Чеслав Адам Шекерски,
председател (ЕНП, Полша), Владимир
Уручев (ЕНП, България) и Момчил Неков
(С&Д, България). Заедно със своите колеги Херберт Дорфман (ЕНП, Италия), Мария Нойхл (С&Д, Германия), Марк Тарабела (С&Д, Белгия), Лидия Сенра Родригес
(ЕОЛ/СЗЛ, Испания) и Жак Коломбие
(ЕНС, Франция) те бяха на официално
посещение в България, за да се запознаят
с опита и предизвикателствата, които срещат българските власти и заинтересовани
организации във връзка с изпълнението
на Общата селскостопанска политика на
ЕС, както и техните позиции и предложения за бъдещото й развитие след 2020 г.
По време на тридневното си посещение в
България членовете на Комисията по земеделие се убедиха, че страната има много
потенциал и уникални и висококачествени продукти, а в обединена Европа има
място за всички тях и България трябва да
се възползва от възможностите, които Европейският съюз предлага за това.

Издание на Европейския информационен
център Europe Direct - Стара Загора
За контакти:
Стара Загора 6000
бул. “Генерал Столетов” 127
тел. (042) 605007, факс (042) 638075
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Председателят на Комисията Чеслав Адам
Шекерски (ЕНП, Полша), заяви: „Моята
страна, Полша също е била комунистическа държава и разбираме през какво сте
минали. Много е важно какво бъдеще ще
бъде избрано за българското земеделие,
защото то играе важна роля при борбата с
климатичните изменения, обезлюдяването на регионите и поддържането на местната икономика. Членовете на Комисията
по земеделие ще работят за изграждането
на това бъдеще.“

От 29 до 31 октомври делегацията на Комисията по земеделие и развитие на селските райони се срещна с министъра на
земеделието Румен Порожанов, с представители на министерството на земеделието,
с неправителствени организации от земеделския сектор. Членовете на Комисията
проведоха и среща-дискусия с председателя на ресорната комисия в Народното
събрание Десислава Танова и български
депутати.

Източник: Европейски парламент

Полезни връзки

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
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.

