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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.
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Българският еврокомисар Мария Габриел обявява
ученически конкурс за компютърна рисунка
"България в Европа: минало, настояще, бъдеще"
Победителите ще представят творбите си в изложба в Европейската
комисия в Брюксел
Българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел обявява
ученически конкурс за компютърна рисунка на тема "България в Европа: минало,
настояще, бъдеще", посветен на Националния празник на страната 3 март. Авторите на
най-добрите рисунки ще бъдат поканени в Европейската комисия в Брюксел, където
Мария Габриел предвижда организиране на изложба на творбите на победителите
броени дни преди празника като част от тържествено отбелязване на 3 март. Конкурсът
се реализира с подкрепата и съдействието на Министерство на образованието и
науката.
Целта на конкурса е даде възможност за изява на творческите заложби на учениците,
както и да провокира техния интерес свободно да интерпретират темата според своето
собствено разбиране за родината, независимо дали става дума за обект, събитие,
личност, или за лични преживявания и мечти, даващи израз на връзката с България.
Творческото съревнование е разделено в две възрастови категории, обхващащи
учениците 8-9 клас и 10-12 клас на всички училища, школи, клубове и центрове за
подкрепа на личностното развитие от страната. Всеки участник може да изпрати 1
творба.
Рисунките, участващи в конкурса, трябва да бъдат представени на хартиен носител с
размер на листа формат А3 – паспартирана бяла с размери 50х70см.
Всяка творба следва да бъде придружена от етикет, залепен в долния десен ъгъл на
лицевата страна на рисунката, съдържащ: името на творбата, имената на автора и
годините, учебно заведение. На обратната страна на рисунката е необходимо да бъде
залепена по-подробна информация със: име на творбата, трите имена на автора,
възраст, учебно заведение/школа, електронен адрес и телефон за връзка.
Във всяка от категориите ще бъдат отличени по 6 творби.
Рисунките трябва да бъдат изпратени с пощенско клеймо най-късно 22 януари 2019 г.,
с придружаваща декларация за съгласие относно обработката на личните данни, в
Представителството на Европейската комисия в България на адрес:
1000 София,
ул. "Г.С. Раковски" № 124,
Представителство на Европейската комисия в България,
За конкурса „България в Европа: минало, настояще, бъдеще“
Получените рисунки няма да бъдат връщани на авторите, но няма да се използват
извън рамките на конкурса без изрично тяхно съгласие.
При изготвянето на компютърните рисунки трябва да се спазват няколко задължителни
изисквания:
- за създаването на творбите да се използва графична програма по избор;
- да са нарисувани със свободна ръка, като се използват инструментите на
графичните редактори;
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-

рисунката да не е публикувана в интернет, да не е участвала в други конкурси
или изложби;
да не се интегрират готови обекти, обекти от други програми и картини;
творбите да са авторски.

Критерии за оценка:
- новаторски подход;
- оригиналност на идеята;
- послание на творбата;
- композиция;
- цветова хармония;
- техники на изобразяване чрез цифровите технологии;
- умения за работа с цифровите инструменти на програмата.
Творбите ще бъдат оценявани от авторитетно жури в състав:
1. проф. д. изк. Петер Цанев - ръководител на катедра „Психология на изкуството,
художествено образование и общообразователни дисциплини― в Националната
художествена академия,
2. Силвия Кънчева - държавен експерт по информатика и информационни
технологии към Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното
образование― в Министерството на образованието и науката и
3. проф. Станислав Памукчиев – Член на Управителния съвет и секретар на
секция „Живопис― на Съюза на българските художници
За допълнителни въпроси относно конкурса: CAB-GABRIEL-EVENTS@ec.europa.eu

Цифровият единен пазар работи за вас!
#DigitalSingleMarket
Тази година отбелязваме 25 години от единния пазар #SingleMarket. Единният пазар е
едно от най-големите постижения на ЕС. Той гарантира свободното движение на стоки,
услуги, капитали и хора - четирите свободи в рамките на ЕС.
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По-свързани от всякога
С все по-голямото цифровизиране на света, Европа трябва да работи за премахването
на бариерите и създаването на истински Цифров единен пазар в ЕС със свободно
движение на стоки, хора, услуги, капитали и, разбира се, гарантирането на данните.
Това беше един от първите 10 политически приоритета на Европейската комисия и тя
постигна изключителен напредък в това отношение, особено в полза на всички
европейци.
Сбогом, Роуминг! Здравей, Преносимост!
Миналата година се сбогувахме с таксите за роуминг при пътуване в другите държави в
ЕС. Вече можем да ползваме мобилните си телефони за обаждания, изпращане на
текстови съобщения и данни, без да се притесняваме за допълнителни такси. От тази
година имаме достъп, докато пътуваме, и до онлайн съдържанието, за което сме
абонирани. Независимо дали става дума за Netflix, Amazon prime или друга услуга,
цифровите абонаменти ни следват навсякъде, където и да отидем!
Освен премахването на таксите за роуминг и достъп до онлайн абонаменти, докато
пътуваме в ЕС, вече имаме и повече опции и по-добри цени при пазаруване онлайн.
Без повече блокиране на географски принцип
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През 2015 г. 63 % от уебсайтовете не ни позволяваха да купуваме на тях от друга
държава от ЕС. В резултат две трети от желаещите да пазаруват онлайн в чужбина не
можеха да направят това. Потребителите на интернет в ЕС често се оплакват, че не
могат да получат достъп до това, което искат, тъй като практиките за блокиране според
геограрфския район ограничават достъпа им до уебсайтове и услуги, предлагани онлайн
в друга държава. В резултат на това, средно два от три опита за онлайн пазаруване от
друга държава в ЕС, се провалят и онлайн купувачите трябва да приемат различни
условия и цени за един и същ продукт или услуга, в зависимост от това къде живеят.
На 3 декември 2018 г. влезе в сила новият регламент на Европейската комисия, с който
се прекратява необоснованото блокиране на географски принцип в рамките на ЕС. Това
означава, че уебсайтовете, предлагащи стоки и услуги, няма да могат да ви
дискриминират на основание на вашето местоположение.
И сега вече можете да пазарувате онлайн, да резервирате хотел или да наемете кола
от която и да е страна от ЕС, без да сте блокирани или да плащате несправедливи
цени.
Успоредно с премахването на таксите за роуминг, с новите норми за защита на данните
и с възможността за гражданите да пътуват в чужбина със своето онлайн съдържание,
прекратяването на необоснованото блокиране на географски принцип е друга важна
инициатива за превръщането на цифровия единен пазар в реалност за всички — с
конкретни преимущества за хората и бизнеса.
С новите норми потребителите ще получат възможност за по-голям избор на продукти
на конкурентни цени и следователно — за по-добри оферти. В същото време
клиентската база на бизнеса ще надхвърли националните граници, с което ще се
понижат разходите по сделките и административните разходи на дружествата.

Но има и още!
Стратегията за цифровия
единен пазар обхваща не
са
само
роуминга,
преносимостта
и
географското
блокиране,
но и много повече. Тя се
стреми
да
засили
електронната търговия в
ЕС,
да
модернизира
правилата за авторски
права, да укрепи агенцията
на ЕС за киберсигурността,
да адаптира правилата за
неприкосновеност
на
личния
живот,
да
гарантира, че всеки има
възможно
най-добрия
достъп до интернет и много
повече.
Цифровият единен пазар
би могъл да допринесе с
415 милиарда евро за
европейската икономика, като стимулира заетостта, растежа, конкуренцията,
инвестициите и иновациите. Той може да създаде възможности за стартиране на нови
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бизнеси и всички фирми да растат и да внедряват инвестиции в пазара на над 500
милиона души.
Целта на ЕС е да укрепи цифровия пазар и да гарантира, че всички европейци и
европейски предприятия – както малки, така и големи, са част от процеса.
Надяваме, че както Ян от видеото на полския режисьор Tomasz Konecki, който живее
сам високо в планината, вие също ще се радвате на ползите, където и да решите да
живеете и пътувате в ЕС! https://goo.gl/e8zWGp

Европейски избори 2019: национални правила
Този материал съдържа актуална информация за ключовите данни относно
предстоящите европейски избори, които ще се проведат през месец май 2019 г. В
приложените инфографики читателите могат да намерят информация за изборния ден,
системите за гласуване, приети на равнище държави-членки, както и правилата за
допустимост и разпределение на местата в Европарламента. Важно е да се отбележи,
че инфографиките отчитат преразпределението на местата след излизането на
Великобритания от ЕС и общото намаление на общия брой места до 705.
Очаквана дата на изборите
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Изборите за Европейски парламент (ЕП) ще се проведат във всички държави-членки
между 23 и 26 май 2019 г. Точният ден на изборите се определя от държавите-членки; в
някои случаи той трябва да бъде потвърден официално през 2019 г. Резултатите от
изборите могат да бъдат публикувани едва след приключване на гласуването в
държавата-членка, чиито гласоподаватели последно гласуват в неделя, 26 май 2019 г.



С жълт знак са отбелязани държавите, в които гласуването е задължително.
В България изборите за ЕП ще се проведат на 26 май (неделя) 2019 г.

Брой на членовете на ЕП и система за гласуване

Понастоящем ЕП разполага със 751 члена на ЕП (възможно най-много съгласно член
14, параграф 2 от Договора за ЕС). След оттеглянето на Великобритания от ЕС някои от
местата, които сега се притежават от английските евродепутати, ще бъдат
преразпределени между държавите-членки, а общият брой на местата ще бъде
намален на 705.
За България броят на представителите в Европейския парламент остава 17.
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Минимална възраст на кандидатите

Минималната възраст на кандидата, за да може да участва в изборите за Европейски
парламент и да бъде избиран, се определя от националното законодателство. Въпреки
че възрастта за гласуване във всички държави членки е 18 години (с изключение на
Австрия, където е 16 г.), минималната възраст, необходима за кандидатстване за член
на ЕП варира значително за всяка държава от 18 до 25 години.


В България минималната възраст за кандидатиране е 21 г.

Съфинансирано
от Европейския съюз

Гласуване от чужбина

Почти всички държави-членки дават
възможност да се гласува от чужбина за
изборите за ЕП. Някои държави-членки
изискват
гласоподавателите
да
се
регистрират
предварително
в
националните си избирателни органи, за да
могат да гласуват от чужбина по пощата
или в посолство/консулство. В някои
държави-членки право да гласуват от
чужбина имат само гражданите, които
живеят в друга държава на ЕС (например
България).
В
някои
държави-членки
(например
Дания)
гласуването
в
посолствата се осъществява преди деня на
изборите.
Новите изменения на избирателния акт от
1976 г., на които Парламентът даде
съгласието си на пленарно заседание на 4
юли 2018 г., заявяват, че държавите-членки
могат да предвидят възможността за
предварително гласуване, гласуване по
пощата и гласуване по електронен път и по
интернет в изборите за Европейски
парламент. Те трябва да предприемат
мерки, които са достатъчни, за да
гарантират по-специално надеждността на
резултата, секретността на гласуването и
защитата на личните данни в съответствие
с
приложимото
право
на
Съюза.
Държавите-членки
предприемат
необходимите мерки, за да гарантират, че
двойното гласуване на изборите за
Европейски
парламент
подлежи
на
ефективни, пропорционални и възпиращи
санкции.
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Избирателен праг

Новите правила определят задължителен праг в някои случаи за разпределението на
местата. На национално равнище този праг не може да надхвърля 5% от валидните
гласове. Освен това държавите-членки, в които се използва системата на списъците,
определят минимален праг за разпределяне на местата за избирателни райони, които
обхващат повече от 35 места. Този праг не може да бъде по-малък от 2% и не трябва да
надвишава 5% от валидните гласове в съответния избирателен район, включително
държава-членка с един избирателен район. На практика тази разпоредба засяга само
най-големите държави-членки. Държавите-членки ще трябва да се съобразят с това
задължение най-късно във времето за избирането на Парламента през 2024 г.
В момента в Германия няма избирателен праг. Това се дължи на решението на
Конституционния съд на Федерална република Германия от 2014 г., че обявеният 3%
избирателен праг е противоконституционен.
За България няма минимален праг на евроизборите.

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
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