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Използвали ли сте услугите на информационен център Europe Direct наскоро? 

Ето възможност да изразите впечатлението си от работата си с тях.  

Това проучване е анонимно и няма да ви отнеме повече от 1 минута 

Попълнете анкетата тук: 

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php 

Цялата отговорност за съдържанието на материалите е на Europe Direct Сливен. При никакви 
обстоятелства съдържанието в настоящата  публикация  не трябва да се приема за позиция на 

Европейския съюз. 

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=bg
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php
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В А Ж Н О! ! ! 

 

 

Състезание „Евроскола“  

за областите Сливен и Ямбол 
 

Европейският парламент в България организира регионално състезание 
„Евроскола“ за средни училища от областите Сливенска и Ямболска, което ще се 
състои в гр. Сливен на 12 януари 2019 г. Отборите, класирани на първите места, 
ще спечелят пътуване до Страсбург (Франция) и участие в програма „Евроскола“ 
на ЕП през първата половина на 2019 г. Заявки за участие се приемат до 17:00 часа 
на 17 декември 2018 г. 

От 2006 г. насам повече от 110 български училища и над 3 600 български младежи са 
били част от програма „Евроскола“ на ЕП. Това е уникално събитие, което дава 
възможност на участниците да научат повече за европейската интеграция, като сами се 
превърнат в част от нея. Ученици и учители от 28-те държави членки се превръщат в 
членове на ЕП (евродепутати) за един ден в сградите на ЕП в Страсбург. Участниците 
вземат думата в пленарни сесии и заседания на парламентарни комисии, за да 
проведат дебати и да гласуват резолюции по наболели въпроси, като през цялото това 
време упражняват своите езикови умения и завързват нови приятелства с други ученици 
от цяла Европа. 

Регионалното състезание в Сливен ще излъчи българските представители в 
„Евроскола“ през първата половина от идната година. Право на участие имат ученици от 
16- до 18-годишна възраст от училища, които не са пътували по програмата до 
Страсбург през 2017 и 2018 година. Доброто владеене на един от трите работни 
европейски езика – английски, френски или немски – е измежду главните условия за 
участие и ще се проверява по време на състезанието. Оборите трябва да се състоят от 
5-има ученици, ръководени от един учител. Европейският парламент в България 
възстановява транспортните разходи до град Сливен и обратно на пътуващите от други 
населени места в двете области на състезанието. Още подробности ще намерите в 
„Регламента за участие“(т. 5 по-долу). 

Въпросите в състезанието ще бъдат по текущи теми от национален и европейски 
интерес: виж по-долу т. 6„Теми и примерни материали за подготовка“. 

Молим заявките за участие да бъдат изпратени до 17:00 часа на 17 декември 2018 г. 
на адрес: epsofia@europarl.europa.eu. Имената на участниците в конкретния отбор и на 
придружаващия преподавател трябва да бъдат изпратени едновременно със заявката 
за участие (виж по-долу т. 5 „Регламент за участие“). 

mailto:epsofia@europarl.europa.eu
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Европейският парламент си запазва правото за промени в датата в случай на 
непредвидени обстоятелства, като всички участници ще бъдат известени своевременно. 
Окончателната програма ще бъде изпратена след приключване на регистрацията. 

Цялата информация за състезанието можете да намерите на: 

1. Състезание „Евроскола“ за областите Сливенска и Ямболска 
2. Обща информация за конкурса „Евроскола“ 
3. Интернет страница на програма „Евроскола“ 
4. Facebook страница на програма „Евроскола“ 
5. Регламент за участие 
6. Теми и примерни материали за подготовка 

 

 

 

#DiscoverEU: нови 12 000 карти за пътуване за 18-
годишните, за да опознаят Европа през 2019 г. 

 

 

 
Европейската комисия даде начало на нова надпревара в рамките на инициативата 
DiscoverEU. До вторник, 11 декември (12:00 ч. централноевропейско време), 
младите хора на възраст 18 години могат да кандидатстват за карта за пътуване, с 
която да опознаят Европа през следващото лято. 
Това е вторият кръг в инициативата, след като 15 000 младежи получиха възможност да 
пътуват в цяла Европа между юли и октомври 2018 г. в рамките на първия успешен кръг. 
Много от тях участваха в проявите, организирани по време на Европейската година на 
културното наследство. 
  
Всеки гражданин на ЕС, роден между 1 януари 2000 г. и 31 декември 2000 г. ще може 
да кандидатства в настоящия кръг. Победителите могат да пътуват между 15 април и 31 
октомври 2019 г. в продължение на от 1 до 30 дни. 

http://www.europarl.europa.eu/bulgaria/bg/%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%80%9E%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%E2%80%9C-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://www.europarl.europa.eu/bulgaria/bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://www.europarl.europa.eu/euroscola/en/home.html
https://www.facebook.com/euroscola/
http://www.europarl.europa.eu/bulgaria/resource/static/files/import/euroscola_sl2018/euroscola_regulations_sliven-12-jan-2019.pdf
http://www.europarl.europa.eu/bulgaria/resource/static/files/import/euroscola_sl2018/euroscola-topics_sliven-12-jan-2019.pdf
https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_bg
https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_bg
https://europa.eu/youth/discovereu_bg
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В рамките на този кръг Европейската комисия призовава особено младежите, които 
имат специални нужди или са изправени пред социални предизвикателства, да 
кандидатстват. Комисията ще предостави информация и съвети за лицата със 
специални нужди и ще покрие разходите за специална помощ (напр. за придружител 
или за куче водач за участници с увредено зрение). Желаещите да участват могат да 
кандидатстват на Европейския младежки портал, където ще трябва да се регистрират и 
да споделят своите планове за пътуване. Кандидатите ще бъдат подбрани въз основа 
на викторина от пет въпроса с избор между няколко отговора, свързани с европейската 
култура и многообразие, инициативите на ЕС за младежта, предстоящите избори за 
Европейски парламент, и допълнителен въпрос по тема, свързана с втория кръг. 
 
Повече информация ще намерите в прикачения  документ. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Сливенски ученици участваха в Симулация на 
Европейски парламент и дебат "Накъде отива 

Европа?" във Велико Търново 
 

От 30 октомври до 1 ноември във Велико Търново се събраха средношколци от цялата страна, 
които участваха в симулация на заседания на Съвета на ЕС и Европейския парламент, както и в 
Младежки дебат на тема „Накъде отива Европа?”. В събитието се включиха повече от 100 
ученика на възраст 17-18 години от 18 града в България, които бяха пряко избрани от своите 
връстници през м.октомври чрез демократични избори в училищата. В продължение на три дни 
те дискутираха искрено и ангажирано за бъдещето на страната ни и на Европа.  
 
От град Сливен в младежкото събитие се включиха пет дванадесетокласника: Георги Минчев от 
ПГХТ „Акад.Неделчо Неделчев”, Жоржина Иванова и Кристина Бонева от ГПЗЕ „Захарий 

https://europa.eu/youth/discovereu_bg
http://www.europedirect-sliven.eu/wp-content/uploads/2018/11/IP-18-6530_BG.pdf


 Съфинансирано  
от Европейския съюз 

 

Стоянов”, Димитър Димитров от СОУ „П.Яворов” и Михаела  Стефанова от ПГИ „Проф.д-р 
Димитър Табаков” с ръководители Красимира Донева и Стефка Султанова. 
 
В заседания на Съвета на ЕС сливенци защитаваха позициите на Финландия и Румъния. 
Основната тема беше „Как да се формира новият европейски бюджет за периода 2020 – 2027 
година”. Участниците в симулацията оформиха пет от общо седем парламентарни групи, 
аналогични на Европейския парламент, като сливенските младежки участваха в групите на 
„Европейската народна партия”; „Социалисти и Демократи”; „Алианса на либералите и 
демократите”, „Европейската обединена левица” и „Европа на свободата и демокрацията”. 
 

 
 
Събитието беше открито от заместник кмета на Велико Търново – проф. Георги Камарашев, а 
гости на симулациите бяха ръководителят на Представителството на Европейската комисия в 
България Огнян Златев, ръководителят на Бюрото на Европейския парламент в България – 
Теодор Стойчев и проф. д-р Ингрид Шикова – професор по Политики на ЕСВ, катедра 
„Европеистика”, СУ „Св. Кл. Охридски”. 
  
На втория ден в дебата за бъдещето на Европа се 
включиха и българските евродепутати Ева Майдел 
(Паунова) и Светослав Малинов и доц. д-р Иво 
Инджов, преподавател в катедра „Журналистика и 
връзки с обществеността“ на Великотърновския 
университет.  
 
Като част от програмата младежите посетиха 
музей „Учредително събрание”, а в навечерието на 
Деня на народните будители съпреживяха 
спектакъла „Царевград Търнов – звук и светлина”. 
Сливенци се включиха и в обиколката на 
Арбанаси, посветена на 2018 – Европейска фодина 
на културното наследство. 
 
Националното събитие беше организирано от 
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информационните центрове от Мрежата „Европа Директно” в България съвместно с 
Представителството на Европейската комисия и Бюрото на Европейския парламент в 
България. 
 
Целта е младите хора да повишат информираността си за предстоящите през месец май 
2019 г. избори за Европейски парламент и начините на взимане на решения в ЕС, а също така 
да се включат в процесите на обсъждане на бъдещото развитие на Европа. 

 

 

 



 Съфинансирано  
от Европейския съюз 

 

 
 



 Съфинансирано  
от Европейския съюз 

 

 
 

Приключи информационната кампания  
„Европейският съюз близо до Вас” за 2018 г. 

 
 
Информационната кампания "Европейският съюз близо до Вас" се провежда във всички общини 
на Сливенска област и има за цел да повишава информираността на широката публика относно 
европейските приоритети и правата на европейските граждани.  
 
Посетителите на информационните ни щандове имат възможност да получат полезна 
информация и безплатни материали за Европейския съюз, и най-вече за правата и сигурността 
им като европейски граждани, информация за деца и младежи, включително безопасното 
ползване на интернет, полезна информация за възможности за финансиране на бизнеса и 
земеделските стопани, права на потребителите, права на пътниците и др.  
 
На 1 април 2018 г. посетихме град Твърдица, където заедно със нашите партньори от 
Областен информационен център – Сливен и Местната комисия за борба с трафика на хора – 
Сливен, се включихме с информационен щанд в Регионалния събор.  
 
На 9 октомври 2018 г. участвахме в Панаира на занаятите в град Нова Загора съвместно с 
Областен информационен център - Сливен по повод Празника на града - Петковден.  
 
На 26 октомври 2018 г. - Димитровден, Празникът на Сливен бяхме на главната улица в 
нашия град.  
 
Кампанията приключи с участието ни в Празника на Котел на 1 ноември 2018 г. 
 

До нови срещи през Новата 2019 г. 
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Информационен център Europe Direct - Сливен е част от 
информационната мрежа EUROPE DIRECT и се поддържа от Фондация 
Европейски младежки инициативи, с финансовата подкрепа на 
Европейския съюз. Той покрива територията на Сливенска област, 
включваща общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица.  
Europe Direct е информационен център, който помага на гражданите да 
намерят отговорите на своите въпроси за Европейския съюз. Центърът 

предлага всякакъв вид информация, свързана с Европейския съюз, включително за това какви са 
Вашите права и възможности като гражданин на Европейския съюз и как да ги използвате. 
Центърът може да предложи отговори на общи въпроси, а така също ако имате съвсем 
конкретен и специфичен въпрос може да Ви насочи към най-добрия източник на информация и 
консултации на европейско, национално, регионално и местно ниво.  
За общи въпроси относно ЕС, можете да се свържете с Центърът за връзка Europe Direct или да 
се обадите на безплатната телефонна линия от всяка точка на Европа 00 800 67 89 10 11. 
Помощ и съвети за Вашия живот, работа и пътувания в ЕС. «Вашата Европа» Ви помага да 
научите за правата си и да намерите практически съвети, когато пътувате из ЕС: 
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm 
 
Европа Директно – Сливен 
Ул. Славянска, № 3, ет. 4; Работно време – всеки делничен ден от 9 до 16 ч.; Тел. 044 411 832 
e-mail: europedirectsliven@gmail.com; www.europedirect-sliven.eu 
последвайте ни във Facebook: https://www.facebook.com/europe.directsliven 
и Twitter: https://twitter.com/EDCSliven  

http://europa.eu/europedirect/write_to_us/mailbox/index_bg.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm
mailto:europedirectsliven@gmail.com
http://www.europedirect-sliven.eu/
https://www.facebook.com/europe.directsliven
https://twitter.com/EDCSliven

