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Изложба “Европейският
градски човек” за Втория
рожден ден на офис “Европа
директно” в Казанлък
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На 22 март 2011 г. в библиотека
„Искра” беше отбелязан Втория
рожден ден на общински офис в
гр. Казанлък на Европейски информационен център „Европа
директно - Стара Загора”. По време на събитието беше направена
ретроспекция на дейностите през
изминалите 2 години, които офисът е осъществил с подкрепата
на Центъра в Стара Загора и на
Община Казанлък в партньорство
с други общински институции и
неправителствени организации
от региона.
Гостите бяха поздравени от
вокална група към детска градина “Теменуга” с ръководител Стефка Денева. Във фоайето на библиотеката беше открита изложба
на френския фотограф Жан-Марк

Карачи, която ще бъде достъпна за посетители до края
на месец април.
Изложбата е представена
от 27 черно-бели фотографии,
които показват съвременния
европеец в градската среда

Общинският офис в град
Казанлък на Европейски
информационен център
„“Европа Директно Стара Загора”
на 2 години

на новото хилядолетие. Фотографиите са правени през
2007 година в 21 европейски
столици, сред които и София.
През 2009 г. Карачи показва
в София своята пътуващата
изложба на открито “Homo
Urbanus Europeanus”.
Гости на събитието
бяха депутатът от 41- то
Народно събрание – г-н
Емил Караниколов и
представители на местната власт. Присъстваха
много приятели и партньори на офиса.
Кетърингът на мероприятието беше осъществен от Професионална Гимназия по лека
промишленост и туризъм в града.
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Форум „Възможности за
финансиране на проекти
в областта на енергийна
ефективност и възобновяеми енергийни източници”

2

Около 600 жилищни сгради ще могат да въведат мерки за повишаване на енергийната ефективност чрез
средства по оперативна програма Регионално развитие.
Безвъзмездната финансова
помощ е за близо 63 млн. лв.,
съобщи Румяна Грозева от Европа Директно – Стара Загора
по време на организирания
от Европейския информационен център и ТПП – Стара
Загора Форум „Възможности
за финансиране на проекти в областта на енергийна
ефективност и възобновяеми
енергийни източници”.
По този начин ще бъде
надградена демонстрационната програма за обновяване на жилища на Програмата
на ООН за развитие (ПРООН).
Условията за кандидатстване
ще станат ясни до юни.
Румяна Грозева представи
по време на енергиен форум
в Стара Загора ОП Регионално

развитие и възможностите,
които дава за финансиране
на проекти за повишаване на
енергийната ефективност.
Председателят на Търговско-промишлена палата
- Стара Загора Олег Стоилов
презентира мерките по ОП
Конкурентоспособност
и
Програмата за развитие на
селските райони, насочени
към финансиране на проекти
по ЕЕ и ВЕИ.
По грантова схема Въвеждане на енергоспестяващи
технологии в предприятията,
могат да кандидатстват малки, средни и големи предприятия. Общият размер на
схемата е 211 млн. лв. Максималният процент на гранта е
от 30 до 50%. Схемата трябва
да бъде отворена през второто 3-месечие на 2011 г.
През същия период трябва
да заработи и грантовата схема Въвеждане на ВЕИ в предприятията. Нейният бюджет

е 191 млн. лв. Произведената
енергия от алтернативни източници на енергия трябва да
бъде изцяло за нуждите на
дружеството и с нея не може
да се търгува, уточни Олег
Стоилов.
Във форума участваха още
изпълнителният
директор
на Агенцията по енергийна
ефективност Кольо Колев,
който сподели, че България
трябва да повиши до 2016 г.
с 9% енергийната си ефективност, което означава да
бъдат спестени 7 291 гигаватчаса електроенергия. Бояна
Паскалева, експерт по маркетинг във Фонд Енергийна
ефективност представи този
успешен инструмент за реализиране на проекти, свърза-

ни с въвеждане на мерки за
повишаване на енергийната
ефективност.
В Стара Загора дойде и
доц. Илия Илиев - мениджър
на ЕнКон Сървисис ООД. Фирмата е единствен консултант
на Европейската банка за
възстановяване и развитие
(ЕБВР) за кредитни линии за
енергийна ефективност и
възобновяеми енергийни източници.
В рамките на форума,
посветен на възможностите
за финансиране на проекти
в областта на ЕЕ и ВЕИ, който се проведе в Регионална
библиотека Захарий Княжески в Стара Загора, се състоя
изложба на технологии, материали и услуги в сектора.

Кампании
Да засадим свое собствено дръвче
в Европейската горичка” 			
в парк Тюлбето

Общинска кампания “Осинови
паметник” – Казанлък

Общинският офис в гр. Казанлък на Европейски информационен център „Европа директно - Стара Загора” кани всички
училища, детски градини и други организации на територията
на община Казанлък, участвали в европейски проекти да се
включат в отбелязване на Деня на Земята и Европейска година
на доброволчеството на 21.04.2011 г. от 16 -18 ч. Призоваваме
участниците да дадат пример за европейско доброволчество
като засадят свое собствено дръвче в „Европейската горичка”
в парк Тюлбето, за което впоследствие да полагат грижи през
цялата година.
Партньор в тазггодишната инициатива по засаждане и
опазване на горичката е Районно полицейско управление Казанлък. Те ще подкрепят инициативата като осъществяват
ежедневно наблюдение в района с цел опазване на насажденията от недобросъвестни граждани.

Общинска кампания „Осинови паметник” в
партньорство с Исторически музей “Искра” и НПМ
“Шипка-Бузлуджа”
Тази кампания ще се проведе във връзка с Европейската година на доброволчеството - 2011.
Целта на кампанията е да бъдат обгрижвани паметници, посочени от двата партниращи музея.
Организацията, която прояви интерес да се грижи
за паметник, моля да се свърже с координатора
на офис „Европа директно” в Казанлък, за уточняване на детайлите.
Кампанията е насочена е към ученически клубове, занимаващи се с изучаване на историята на
родния край, НПО, сдружения на ветерани и офицери от запаса и др.
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МЛАДЕЖКИ ТИМ “ЕВРОПА”
стартира своето участие
От получените над 80 завления за участие в конкурса младежки тим „Европа”, 44 младежи-студенти от страната бяха
избрани от Представителството на Европейската комисия в
България да участват в доброволческия младежки екип и да
посетят европейските институции в Брюксел. Те ще бъдат
обучавани по европейски теми и в комуникационни умения, както и ще получат сертификат за участие в комуникационните

„Европа директно” е информационната мрежа на
Европейската комисия и
затова избраните младежи
ще се върнат в своите родни места като доброволци в
кампанията “Обратно в училище” и през цялата 2011
година ще участват в разнообразни дейности в тясно
сътрудничество с европейските информационни центрове по места.
Европа директно-Стара
Загора и общинският офис в
Казанлък посрещнаха своите победители в конкурса един младеж от Стара Загора и трима от гр. Казанлък,
които ще се върнат в своите
училища, за да разкажат и
споделят своя европейски
опит в рамките на Европейската година на доброволчеството 2011.

Това са:
Росен Димов,
студент „Европеистика” /дистанционно обучение, магистърска степен/ Ница, Франция
Велин Койчев,
студент в Технически Университет
- София, Индустриален мениджмънт,
бакалавър, който е завършил Природоматематическа гимназия «Никола
Обрешков».
Георги Даскалов,
студент в Пловдивски
Университет “Паисий Хилендарски”, Химия, бакалавър. Той е завършил ПГ
«Иван Хаджиенов».
Стилияна Петрова, Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”, Право,
магистър. Завършила СОУ
«Екзарх Антим І».

Повече информация за конкурса:
http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/040111_
tejunior_bg.htm
Страница във фейсбук:
Team Europe Junior 2011:
http://www.facebook.com/pages/Team-Europe-Junior2011/194582950560758?ref=ts&sk=wall#!/pages/TeamEurope-Junior-2011/194582950560758?sk=wall
Група във фейсбук:
Team Europe Junior 2011 Bulgaria:
http://www.facebook.com/pages/Team-Europe-Junior2011/194582950560758?ref=ts&sk=wall#!/home.
php?sk=group_154614054593283
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енергия и да изчислят колко спестяват
През следващите месеци
Комисията ще предложи закони за тези мерки.
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Енергийно ефективна
Европа на хоризонта
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целите си, отнасящи се до
емисиите и възобновяемите
източници, но изостава по
всички извършвани от тях
отношение на целта за напокупки на стоки и услуги
маляване на потреблението
на енергия. Затова Комисия- • компаниите да намалят
потреблението на енергия
та иска да удвои усилията си
в своите офиси
в тази посока, като в същото
•
да се намали още повече
време излага своята дългопотреблението на енергия
срочна визия за превръщанеот домакински електроуто на ЕС в нисковъглеродна,
реди
но конкурентоспособна икономика.
• да се повиши ефективността на производството на
Енергийна 		
електричество и топлина
ефективност
В новия план за енергийна • да има изисквания в областта на енергийната ефекефективност, който може да
тивност за промишленото
помогне на домакинствата да
оборудване
икономисват до 1000 евро го•
да се извършват енергийни
дишно и да създаде до 2 млн.
одити и управление на гоработни места, се призовава:
лемите компании
• правителствата да намаляват потреблението на енер- • да се въведат “интелигентни” енергийни мрежи и
гия в поне 3 % от обществеуреди, даващи на потрените сгради всяка година и
бителите възможност да
да превърнат енергийната
намалят потреблението на
ефективност в условие за

Нисковъглеродна
икономика
Пътната карта за нисковъглеродна икономика представя рентабилни начини ЕС да
намали още повече емисиите
си на парникови газове - до
едва 5-20 % от нивата през
1990 г. до 2050 г., като в същото време повиши своята конкурентоспособност.
Планът ще изисква допълнителни инвестиции от 270
млрд. евро годишно в екологични технологии и транспорт, инфраструктура като
интелигентни енергийни системи, и опазване на околната
среда. Тази сума трябва да се
прибави към сегашните общи
инвестиции, възлизащи на 19
% от БВП на ЕС.
Тази допълнителна сума
ще бъде възстановена чрез
икономии в размер на 175-320
млрд. евро годишно от намаляване на вноса на петрол и
газ.

Конкурс ”Моята доброволческа история”

Категория видеоклип:
Формат FLV. Времетраене
до 3 минути.
Материалите се пращат
по електронен път
на адрес:
konkurs@szeda.eu
за конкурса
“Моята доброволческа
история”.
Оценяването на материалите ще се извърши чрез
гласуване на с гласуване на
фейсбук страницата на центъра - http://www.facebook.com/
europedirectstarazagora

Нови предложения на ЕС
за повишаване на икономиите на енергия до 2020 г. и за
създаване на действително
нисковъглеродна икономика
до 2050 г., които могат да доведат до икономии от около
1000 евро на домакинство и
създаване на 2 млн. работни
места.
Усилията на ЕС да се справи с изменението на климата
и в същото време да задоволи нуждите си от енергия са
част от неговата стратегия за
растеж “Европа 2020”.
Стратегията се основава
на три основни цели, определени за 2020 г.: намаляване
на емисиите на парникови
газове с 20 %, добиване на 20
% от енергията от възобновяеми източници и намаляване
на потреблението на енергия
с 20 %.
ЕС е на път да постигне

Община Казанлък и Ев- рии: есе, любителска фотограропейски
информационен фия, любителски видеоклип
център „Европа директно”Кой може да участва?
Стара Загора, общински офис
Конкурсът е широко отвоКазанлък обявяват конкурс,
рен за участие в две възраспосветен на Деня на Европа:
тови групи: до 35 години и
Бъди доброволец!
над 35 години.

Разкажи своята
история!

Целта на този конкурс е
да събуди интереса и да засили осведомеността на населението в община Казанлък,
относно Европейския съюз
и доброволчеството. Разказвайки своята лична история,
всеки участник ще даде личен
пример за доброволчество и
по този начин ще допринесе
за популярността и подкрепата за тази кауза.

Тема: „МОЯТА 		
ДОБРОВОЛЧЕСКА
ИСТОРИЯ”
Конкурсът е в три катего-

Условия за участие
Категория есе:
Текстовете на есетата да
са в максимален обем 1 печатна страница. DOC. Формат (word); шрифт-Times New
Roman 12.
В края на текста да бъдат
написани: трите имена на
участника, възраст, училище
или организация, телефон, еmail за връзка.
Есета с липсващи за автора
данни няма да могат да бъдат
включени в конкурса.

Награди
1) Възрастова група - до35 години
Първо, второ и трето място
в трите категории на конкурса – участие в едноседКога?
мичен еко-лагер „ПанициСрок за изпращане на зате”, м. юли 2011 г.
Категория фотография:
явление за участие:
2) Втора възрастова група над
JPEG / JPG формат.
17:30 часа на 30 април 2011 г.
35 години
Без ограничение за голеОбявяването на резултаПърво, второ и трето мяс- мината и качеството.
тите от конкурса и имената на
то в трите категории на
Всеки участник има право- победителите ще се състои в
конкурса – публикуване на то да изпрати не повече от 2 началото на м. юни 2011 гоматериалите в местните снимки.
дина.
медии
За повече информация и въпроси:
3) грамоти-сертификати
за
http://europedirect.szeda.eu тел.0431 98260
всички участници, насърчиeuropedirect@szeda.eu
телни материални награди
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Европа Директно и Второ основно училище
“П. Р. Славейков” почитат Васил Левски
В два поредни дни (17 и 18 февруари) учениците от
Второ основно училище „Петко Рачов Славейков” в
Стара Загора проведоха различни инициативи, за да
почетат паметта на Апостола на свободата.

те на Васил Левски. Отговорите им
затрудниха журито, съставено от
представител на Европа Директно
Стара Загора и учители по история.
В крайна сметка всички заслужиха
първо място и получиха подобаващи награди, предоставени от Европейски информационен център
Европа Директно Стара Загора.
В петък тържеството започна с
кратка презентация за живота на

Апостола и продължи с рецитал на ученици от седми клас.
В края на събитието участниците положиха цвете пред
портрета на Васил Левски.
Всички получиха по нещо от
Европа Директно за усилията,
които положиха, за да бъде
почетен един от най-видните
българи.

Конкурс “Моят европейски училищен двор”
бъде Областния управител
на област Стара Загора.
Целта на конкурса „Моят
европейски училищен двор”,
е на доброволен принцип родители, ученици и учители да
обновят училищният си двор
чрез ремонт на спортни съоръжения, боядисване, залесяване, озеленяване, така, че
след това той да бъде притега„Моят европейски учили- телно място за игри и спорт за
щен двор” има регионален малки и големи в свободното
характер и негов патрон ще време. Част от необходимите
средства за бои и материали
ще бъдат осигурени от Европейски информационен
център Европа Директно Стара Загора,
а за останалата част ще се
търси съдействието и на
общините в
региона. УчиЕвропейски информационен център “Европа Директно” - Стара Загора
и неправителствените
организации от града на
стартират два конкурса
на доброволен принцип
по повод Европейската
година на доброволчеството.

лището - победител ще получи като материална награда
спортни пособия. Обсъжда се
и провеждането на спортен
двубой между два отбора от
училищата, класирали се на
1-во и 2-ро място. Патрон на
първия конкурс е Областният
управител на Стара Загора г-н
Йордан Николов.
Критерии за оценка на
проект „Моят европейски
училищен двор”
Във връзка с обявения в
края на месец февруари от
Европейски
информационен център Европа Директно
- Стара Загора, Дарителски
фонд - Стара Загора, Сдружение „Самаряни”, Регионален
младежки съвет „Инициатива”, Младежки общински съвет и ОДМВР - Стара Загора,
конкурс за училищата от Област Стара Загора, публикуваме критериите за оценка.
Журито на конкурса ще се
съобразява изцяло с тях, за

да подреди участващите в съревнованието училища.
Основната цел на проекта
е ясно формулирана и съответства на приоритетите на
кампанията:
• Творчески подход
• Съответствие между
цели и очаквани резултати
• Брой деца, които ще се
възползват от проекта
• Учители и родители са
активно ангажирана
• Оценка на конкретно
постигнатите резултати,
сравнени с началното положение
• Целесъобразно и ефективно разпределение на
средствата
• Гаранции за качествено
стопанисване
• Реалистичен времеви
график на дейностите м.
IV. - 2011 г. до м. Х. - 2011 г.
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По случай 138 години от обесването на Васил Левски малчуганите
се бяха подготвили изключително добре. В четвъртък петокласниците имаха възможността да премерят сили във викторина. Разделени
на четири отбора в зависимост от
паралелките, момичетата и момчетата демонстрираха превъзходни
знания за живота, делото и идеали-
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Защо 2011 е Европейска година
на доброволчеството?

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EВРОПЕЙСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СТАРА ЗАГОРА

В Европейската година на доброволчеството
2011, Европейски информационен център Европа
Директно – Стара Загора, посредством своя информационен бюлетин ще ви запознае в детайли
с доброволсчеството и неговите форми и възможности. Първата ни статия ще даде отговор на въпроса „Защо 2011 е Европейска година на доброволчеството?”.
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Европейската година на
доброволчеството 2011 има
за цел да улесни хората, които искат да станат доброволци, да повиши качеството на
доброволческата
дейност,
да помогне на политиците
да вникнат в работата на милионите доброволци в целия Европейски съюз и да се
справи с трудностите, които
те срещат. В продължение на
цяла година ще се проведат
множество мероприятия, които ще се състоят във всички
27 страни-членки на ЕС, за популяризиране и прослава на
жизненоважната роля, която
доброволците играят в ежедневието.
Европейската година на
доброволчеството 2011 е едновременно празник и предизвикателство. Празник на
всеотдайността на милиони
хора в Европа, които през свободното си време полагат обществено полезен труд без да
получават заплащане за това,
в училища, болници, спортни

клубове, опазват околната
среда, извършват услуги в
полза на обществото и помагат на хората в други страни.
Техните усилия и дейността на хилядите доброволчески организации променят
неимоверно живота ни по неоценим начин. Светът е много
по-хубав благодарение на доброволците!
Тази година е и предизвикателство за тези европейци,
които не са участвали в доброволческа дейност. И те
могат да дадат своя принос.

е целесъобразно и необходимо, да се преодолеят съществуващите пречки по отношение на доброволческите
дейности.

2. Да се дадат повече
права на организаторите на
доброволчески дейности, за
да се подобри качеството на
доброволческата дейност, за
да се улесняват доброволческите дейности и да се подпомагат организаторите при
прилагането на нови форми
на доброволческа дейност,
да се насърчава създаването
Цели на 			
на различни мрежи, мобилността, сътрудничеството и
Европейската
полезното взаимодействие в
година
рамките на гражданското об1. Да се работи за изграж- щество и между гражданскодане на благоприятна среда то общество и други сектори
за доброволческа дейност в в контекста на ЕС.
ЕС, за да се утвърди добро3. Доброволческите дейволчеството като неразделна
част от усилията за насърча- ности да получат признание,
ване на гражданското учас- за да се поощрява предостие и на дейностите, свърза- тавянето на подходящи стини с контакти между хората, в мули за лица, дружества и
контекста на ЕС и там, където организации за развиване
на доброволческа дейност
и да се завоюва признание
на тази дейност на равнище ЕС и в държавите-членки
от страна на отговорните за
разработването на различни
политики лица, гражданските организации, публичните
институции, сектора на формалното и неформалното образование и работодателите
по отношение на уменията и
компетентностите, развити
благодарение на доброволческата дейност.
4. Да се повиши осведомеността по отношение на
стойността и значимостта на
доброволческата
дейност,
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за да се повиши общата осведоменост за значимостта
на доброволческата дейност
като израз на гражданското участие, което допринася
за въпросите, които са общ
проблем за всички държавичленки, като хармоничното
развитие на обществото и социалното сближаване.

История на доброволчеството в България
В исторически план периодът преди 1900 г. (периодът
на българското национално
Възраждане, наричан също
и Българско Възраждане) е
епохата на османското владичество (продължило 5 века).
През този период църквата и
читалищата са двигателят на
гражданско участие и доброволческа работа посредством
организирането на хората
за подпомагане на бедните
и нуждаещите се, издръжка
на сираци, осигуряване на
образование за българските
деца, набиране на средства
и пр. Този период може да се
характеризира и като епоха,
през която се полагат усилия
за самоорганизация, социално-икономическо развитие и
национална интеграция сред
българите, за да се включат
в борбите против османското владичество, както и възстановяването на държавата
след освобождението й през
1878 г., когато се строят църкви, училища и университети
благодарение на дарения на
пари и земи.
Началото на доброволчеството в България датира
от края на ХІХ век и началото

на ХХ век. В периода преди
Втората световна война продължава развитието на традиционни форми на институционална доброволческа
организация, подобни на тези
в Западна Европа. С началото
на комунистическия период
през 1944 г. доброволчеството е наложено насилствено на
българската общност, от хората се очаквало да посветят
времето си на изграждането
на комунистическата държава и доброволческата работа
се асоциира с физически труд
и политическа пропаганда.
Негативното отношение към
доброволчеството и участието, дължащо се на комунистическата епоха, продължава
да доминира и след 1989 г.,
когато започват демократическите реформи. Състоянието на доброволчеството се
отежнява и от резките политически промени и трудните
социално-икономически условия в страната.
Преходът към демокрация
носи със себе си динамично развитие на българското
гражданско общество и третия сектор. В годините след
1989 г. България преминава
през много напрегнат период
на социално-икономическа и
политическа трансформация.
Въпреки трудната и несигур-
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на икономическа ситуация,
доброволчеството в България приема много форми –
официални и неофициални.
През този период се наблюдава усилено създаване на
доброволчески организации,
поради факта че българските граждани имат силна воля
да преодолеят изоставането
от тоталитарния период като
възможност за самоорганизация, както и да достигнат
европейските стандарти. Доброволците работят в групи
по собствена инициатива съобразно нуждите и исканията
на другите хора или напоследък – в рамките на международни програми. Сега младите хора имат възможността
са пътуват извън страната и
са изложени на влиянието
на други култури и общества;
един пряк резултат от това е
увеличаването на доброволческите инициативи. Мнозина считат такива дейности за
директен и ефикасен начин
да дадат приноса си за демократичното и икономическото развитие на страната си.
Създават се нови доброволчески организации, особено
от бивши доброволци, а организациите с нестопанска
цел по принцип се стараят да
използват помощ от доброволци. Корпоративното доброволчеството бе успешно
въведено през последните
няколко години от Фондация
“Помощ за благотворителността в България”.

Къде мога да бъда
доброволец
В момента доброволци подпомагат са активни в
следните дейности:
1. Предоставяне на социални
услуги на бедни и хора в
непривилегировано положение, сираци и др;
2. Помощ при бедствия;
3. Еднодневна обществена
работа – например почистване на паркове, боядисване на детски площадки или
градинарство.
През последните няколко
години много ясно се наблюдава, че като че ли повече

доброволци са ангажирани
с инициативи в областта на
околната среда, културата и
спорта, като обяснението за
това е, че в тези области изглежда целите са по-разбираеми, видими и ясни, поради
което привличат повече хора.
Изглежда също така, че тези
организации са по-активни
при намирането на връзка с
младите хора в университетите, както и в Интернет, където
прекарват много време.
В следващия брой ще
ви запознаем с най-активните доброволци –
младежите.
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Помощ за
Япония
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ЕС реагира бързо на призива за помощ на Япония
в борбата ѝ с последиците от земетресението и
причиненото от него цунами на 11 март, както и
с кризата в някои АЕЦ.
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На 15 март Япония поиска
помощ от ЕС, за да може да
се справи с разрастващата се
хуманитарна криза - стотици
хиляди хора се нуждаят от незабавни медицински грижи,
подслон и храна, след като
земетресението и породеното от него цунами опустошиха
североизточния бряг на страната.
ЕС задейства своята система за реагиране при извънредни ситуации, която помага на 27-те страни от Съюза да
координират помощта си при
национални и международни
бедствия.
Няколко държави неза-

бавно предложиха да изпраи други технически облатят поисканите от Япония
сти.
одеяла, матраци, бутилки и • хуманитарен експерт, койрезервоари за вода и уреди
то ще се присъедини към
за пречистването ѝ.
екип на ООН, и офицер за
свръзка с японското правиЕС предоставя и допълтелство.
нителна помощ, като например:
Криза с АЕЦ
• онлайн форум за обмен на
Кризата с японските атоминформация за граждани ни електроцентрали се следи
на ЕС, засегнати от земе- отблизо. Комисията редовно
тресението
получава новини от Между• екип от 10 експерта, го- народната агенция за атомна
тови да отидат в Япония, енергия.
Тя се срещна също с 27-те
за да координират помощта на ЕС, подкрепени от държавни органа за ядрена
специалисти по радиа- безопасност и с отговорниция, ядрени технологии ците за изграждане и упра-

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

вление на европейските АЕЦ.
Целта бе да се оцени готовността на ЕС за реакция при
подобни проблеми.
Комисията планира да координира тестове за устойчивост на атомните електроцентрали в ЕС, за да се увери, че
са безопасни. Съюзът ще поиска от своите съседи да поемат ангажимент за извършване на подобни тестове.
Допълнително
съдействие
ЕС поддържа постоянна
връзка с японското правителство, за да определи допълнителната помощ, която
може да предостави.

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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