Електронен информационен бюлетин
бр. 2, 2019 г.
Този път не е достатъчно да се надяваме на по-добро бъдеще – този път всички
ние трябва да поемем отговорност, за да може то да се осъществи. Затова ние
Ви молим не просто да гласувате, а да ни помогнете да убедим и други да го
направят. Защото когато всички гласуваме, всички печелим. Включете се в
инициативата,
регистрирайте
се
на
сайта
#ТозиПътЩеГласувам:
https://www.thistimeimvoting.bg/

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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#Европейски избори 2019:
„Този път ще гласувам ЗА…‖ – Граждански дискусии и ученически
симулации на Европейски избори в Сливен и областта
Остават два месеца до Европейските избори. Информационен център Европа
Директно Сливен организира кампания за насърчаване на активно гражданско
поведение у жителите на Сливен и населените места в областта, в която
разяснява ролята на европейските институции и защо е важно всеки от нас да
отиде да гласува на изборите на 26 май 2019 г. за Европейски парламент.
Студеното време и късният вечерен час през февруари не попречиха на жители
от село Мечкарево да се включат в гражданска дискусия. Домакин на срещата
беше НЧ „Просвета‖. „Този път ще гласувам ЗА: млади и квалифицирани
българи, които достойно да представят страната ни в Европа―. Това беше
основното, около което се обединиха жителите на Мечкарево. Надяваме се, че
всички, които присъстваха на срещата, ще отидат да гласуват.
На 27 март дискутирахме със студенти от филиала в Сливен на Медицински
университет-Варна и ученици от Професионалната гимназия по хотелиерство и
туризъм "Акад.Н.Неделчев", които за пръв път ще гласуват, защо е важно всеки
от нас - гражданите на ЕС да отидем да гласуваме на 26 май за членове на
Европейския парламент. "Този път ще гласувам ЗА...: "развитието на младите
хора"; "еднакви условия на труд в целия ЕС и в частност за медицинските
работници"; "за по-добра градска среда" и "за Зелена Европа"... това са част от
посланията, които участниците написаха в своите анкети. В 11-Б клас на
гимназията по хотелиерство и туризъм избрахме кандидати за "евродепутати" и
"избирателна комисия", а също насрочихме дата за симулативните "избори": 10
април. Достойните кандидати представиха пред съучениците си какво биха
променили в нашето ежедневие, ако бяха евродепутати. Чакат ни оспорвани
дебати.
През април ни очакват още срещи и дискусии, както и симулации със
средношколците от няколко училища, които ще гласуват за първи път през
живота си.
На 03.04.2019 г. (сряда) ще проведем дискусия с представители на бизнеса по
повод предстоящите Европейски избори 2019 г. и представяне на актуални
възможности за кандидатстване по Оперативните програми 2014-2020 г.
Събитието ще се проведе в Зала „Май‖ на Община Сливен със следната
програма.
#ТозиПътЩеГласувам #ThisTimeIamVoting #EUelections2019
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#Brexit: ЕС завършва подготовката за евентуален сценарий на
Брекзит без споразумение на 12 април

Тъй като е все по-вероятно Обединеното кралство да напусне Европейския
съюз без споразумение на 12 април, Европейската комисия завърши
подготовката си за сценарий на излизане без споразумение.
В същото време тя продължава да подкрепя администрациите при техните
подготвителни действия и настоятелно призовава всички граждани и
предприятия от ЕС да продължат да се информират за последиците от
евентуалното реализиране на сценарий на излизане без споразумение, както и
да завършат подготовката си за такъв сценарий. Това следва заключенията на
Европейския съвет (член 50) от миналата седмица, в които се призовава за
продължаване на работата за готовност и непредвидени ситуации. При все че
сценарият на излизане без споразумение не е желателен, ЕС е готов за него.
По искане на министър-председателя Тереза Мей Европейският съвет
(член 50) постигна съгласие на 21 март (четвъртък) датата, на която се очаква
Обединеното кралство да напусне ЕС, да бъде отложена до 22 май 2019 г., при
условие че Споразумението за оттегляне бъде одобрено най-късно до 29 март
2019 г. от Камарата на общините. Ако това не се случи, Европейският съвет
постигна съгласие оттеглянето да бъде отложено за 12 април 2019 г. При този
сценарий се очаква Обединеното кралство да посочи пътя напред преди тази
дата.
Въпреки че Европейският съюз продължава да се надява, че нещата няма да се
развият така, това означава, че ако Споразумението за оттегляне не бъде
ратифицирано до 29 март (петък), сценарият на излизане без споразумение
може да се реализира на 12 април. ЕС се е подготвил за този сценарий и запази
единството си през целия подготвителен процес. Затова сега е важно всички да
бъдат готови и запознати с практическите последици от реализирането на
сценарий на излизане без споразумение.
Сценарий на излизане без споразумение

Съфинансирано
от Европейския съюз

При сценарий на излизане от ЕС без споразумение Обединеното кралство ще се
превърне в трета държава без наличието на преходни договорености. Цялото
първично и вторично законодателство на ЕС ще спре да се прилага по отношение
на Обединеното кралство от този момент нататък. Няма да има преходен
период, както е предвидено в Споразумението за оттегляне. Това очевидно ще
доведе до съществени проблеми за гражданите и предприятията.
При такъв сценарий отношенията на Обединеното кралство с ЕС ще се уреждат
от общото международно публично право, включително правилата на Световната
търговска организация. ЕС ще трябва незабавно да приложи правилата и
тарифите си по границите си с Обединеното кралство. Това включва проверки и
контрол за митническите, санитарните и фитосанитарните стандарти, както и
проверка на съответствието с нормите на ЕС. Въпреки значителните
подготвителни мерки, предприети от митническите органи на държавите
членки, този контрол може да доведе до значително забавяне на границата.
Също така субектите от Обединеното кралство ще престанат да отговарят на
условията за получаване на безвъзмездни средства от ЕС и за участие в
процедурите за възлагане на поръчки на ЕС при настоящите условия.
Аналогично гражданите на Обединеното кралство вече няма да бъдат граждани
на Европейския съюз. Те ще подлежат на допълнителни проверки, когато
пресичат границите, за да влязат в Европейския съюз. Както вече бе споменато,
държавите членки предприеха значителни подготвителни мерки на
пристанищата и летищата, за да гарантират, че тези проверки ще се извършват
възможно най-ефикасно. При все това обаче проверките могат да причинят
забавяне.
Работа на ЕС за готовност и непредвидени ситуации при сценарий на
излизане без споразумение
От декември 2017 г. Европейската комисия се подготвя за сценарий на излизане
без споразумение. Тя публикува 90 известия за готовност и 3 съобщения и внесе
за разглеждане 19 законодателни предложения (вж. по-долу).
Комисията проведе подробни технически дискусии с държавите от ЕС-27 както
по общи въпроси, свързани с работата за готовност и непредвидени ситуации,
така и по специфични въпроси, свързани с готовността в секторен, правен и
административен аспект. Комисията вече приключи обиколката си на столиците
на 27-те държави — членки на ЕС. Целта на тези посещения беше да се дадат
нужните разяснения относно предприетите от нея действия за готовност и
непредвидени ситуации, както и да се обсъдят националните действия за
готовност и плановете за действие при непредвидени ситуации, изготвени на
национално равнище. Посещенията показаха, че държавите членки са много
добре подготвени за всички сценарии.
Държавите членки се подготвят интензивно и на национално равнище. Тук могат
да бъдат намерени преглед на правата на пребиваване в държавите — членки на
ЕС-27, както и преки връзки към националните уебсайтове, посветени на
готовността.
Законодателни мерки във връзка с непредвидени ситуации и с готовността
До момента Комисията е внесла за разглеждане 19 законодателни предложения.
Европейският парламент и Съветът са приели или са се договорили за 17 от тях.
Понастоящем е в ход официалното приемане от Европейския парламент и от
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Съвета на всички тези досиета. Очаква се две предложения да бъдат
своевременно финализирани от двата съзаконодателя.
Както е посочено в съобщенията на Комисията относно готовността за Брексит,
предприетите от ЕС мерки за непредвидени ситуации няма — и не могат — да
смекчат цялостното въздействие на сценарий на излизане без споразумение, не
компенсират по никакъв начин липсата на готовност и не възпроизвеждат
пълните предимства на членството в ЕС, нито благоприятните условия,
предоставяни по време на преходен период, както е предвидено в
Споразумението за оттегляне. Тези предложения имат временен характер и
ограничен обхват и ще бъдат приети едностранно от ЕС. Те не представляват
миниспоразумения и не са договорени с Обединеното кралство.
ЕС поддържа — и ще продължи да поддържа — напълно единна позиция по
време на подготовката си, както и при евентуално излизане без споразумение.
Мерките за непредвидени ситуации при реализирането на сценарий на излизане
без споразумение включват:
- Програма PEACE: продължаване на изпълнението на програмата PEACE на
остров Ирландия до края на 2020 г. Що се отнася до периода след 2020 г.,
Комисията вече предложи, в рамките на предложенията си за следващата
многогодишна финансова рамка, да продължи и засили трансграничната
подкрепа за мир и помирение в граничните райони на Ирландия и Северна
Ирландия.
- Бюджет на ЕС (в процес на окончателно приемане): при реализирането на
сценарий на излизане без споразумение ЕС ще бъде в състояние да изпълни
ангажиментите си и да продължи да извършва плащания през 2019 г. към
бенефициери от Обединеното кралство за подписаните договори и взетите
решения преди 30 март 2019 г., при условие че Обединеното кралство изпълни
задълженията си по линия на бюджета за 2019 г. и приеме необходимите одитни
проверки и контрол.
- Права за риболов и обезщетения: тези мерки предвиждат отпускането на
обезщетения по линия на Европейския фонд за морско дело и рибарство за
рибарите и операторите от държавите — членки на ЕС, които временно
преустановят риболовните си дейности. Те гарантират също, че ЕС е в състояние
да предостави на корабите на Обединеното кралство достъп до водите на ЕС до
края на 2019 г., при условие че корабите на ЕС също получат реципрочен достъп
до водите на Обединеното кралство.
- Финансови услуги: временни, ограничени мерки, имащи за цел да се
гарантира, че няма да има непосредствени смущения по отношение на
централния клиринг на деривати, услугите на централни депозитари за
операторите от ЕС, които понастоящем използват оператори от Обединеното
кралство, и да се улесни новацията за фиксиран период от 12 месеца на
определени договори за извънборсови деривати, при която договорите се
прехвърлят от Обединеното кралство на контрагенти в ЕС-27.
- Въздушна свързаност и въздушна безопасност: благодарение на тези две
мерки ще се осигурят основни въздушни връзки, за да се избегне пълното
спиране на въздушния трафик между ЕС и Обединеното кралство в случай на
сценарий на излизане без споразумение.
- Пътна свързаност: осигурява възможност за продължаване на безопасните
пътни връзки между ЕС и Обединеното кралство за ограничен период от време,
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при условие че Обединеното кралство осигури реципрочно третиране на
предприятията и операторите от ЕС.
- Железопътна свързаност: осигурява валидността на разрешителните за
безопасност за определени части от железопътната инфраструктура за строго
ограничен период от три месеца, за да се даде възможност за намирането на
дългосрочни решения в съответствие с правото на ЕС. Това касае по-специално
тунела под Ламанша и ще е обвързано със запазването от страна на Обединеното
кралство на стандарти за безопасност, идентични с изискванията на ЕС.
- Инспекции на кораби: имат за цел да се гарантират правна сигурност и
непрекъснатост на дейностите в областта на корабоплаването.
- Трасе на Северноморско-Средиземноморския коридор на основната
мрежа: в основната мрежа се добавят нови морски връзки между Ирландия,
Франция, Белгия и Нидерландия и се въвежда нов приоритет за финансиране в
Механизма за свързване на Европа (МСЕ): адаптиране на транспортната
инфраструктура за целите на сигурността и проверките по външните граници.
- Политика за климата: с тази мярка се гарантира, че сценарият на излизане без
споразумение няма да наруши безпрепятственото функциониране и
екологосъобразността на схемата за търговия с емисии.
- Програма „Еразъм+“: студентите и обучаващите се в чужбина лица, които
участват в „Еразъм+― към момента на оттеглянето на Обединеното кралство,
могат да завършат обучението си и да продължат да получават съответното
финансиране или безвъзмездни средства.
- Социалноосигурителни права: гарантирани са правата (като например
периодите на осигуряване, на (самостоятелна) заетост или на пребиваване в
Обединеното кралство преди оттеглянето) на лицата, които са упражнили
правото си на свободно движение преди оттеглянето на Обединеното кралство.
- Визова реципрочност (в процес на окончателно приемане): безвизов режим на
пътуване до ЕС за гражданите на Обединеното кралство, ако Обединеното
кралство също предостави реципрочен и недискриминационен безвизов режим
на пътуване за всички граждани на ЕС.
Държавна помощ
Що се отнася до необходимостта от финансови ресурси и/или техническа
помощ, съществуващите правила на ЕС в областта на държавната
помощ позволяват да бъдат отстранени проблемите пред предприятията, в
случай че Обединеното кралство напусне Съюза без споразумение. Например
правилата за държавните помощи позволяват предоставянето на помощ за
консултантски услуги за малките и средните предприятия (МСП) или на помощ за
обучение, която може да бъде използвана за подпомагане на готовността на МСП
(включително за евентуални бъдещи митнически формалности). Насоките за
оздравяване и преструктуриране съдържат разпоредби относно схемите за
временна подкрепа за преструктуриране на МСП, които могат да са полезни при
справянето с причинени от Брексит проблеми с ликвидността на тези
предприятия. Достъпът до финансиране е възможен в различни формати,
например чрез финансирани от държавата схеми за кредитиране, които са
съобразени с референтния лихвен процент, или чрез държавни гаранции
съгласно Известието относно гаранциите (данни за връзка могат да бъдат
намерени тук).
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Финансиране и подкрепа по линия на бюджета на ЕС
В някои области може да бъде предоставена и техническа и финансова помощ от
Европейския съюз, например за обучение на митнически служители по програма
„Митници 2020―. С други програми могат да бъдат подпомогнати подобни
проекти за обучение в областта на санитарния и фитосанитарния контрол. Що се
отнася до селското стопанство, в законодателството на ЕС са предвидени
различни инструменти за справяне с най-непосредствените последици от
оттеглянето на Обединеното кралство, и по-специално при сценарий на излизане
без споразумение.
Известия за готовност
Европейската комисия публикува 90 секторни известия за готовност. Те
съдържат подробни насоки за различните сектори, засегнати от излизането на
Обединеното кралство от ЕС. Известията могат да бъдат намерени онлайн тук.
За повече информация: Какво да правя в случай на сценарий на излизане без
споразумение?
За да научат повече за начините, по които могат да се подготвят за сценарий на
излизане без споразумение, гражданите на ЕС могат да се свържат с Europe
Direct по всякакви въпроси: те могат да позвънят безплатно на
номер 00 800 6 7 8 9 10 11, независимо от това къде се намират в ЕС, на всеки
официален език на ЕС. Комисията публикува днес редица лесни за разбиране
информационни документи на всички езици на ЕС.
Полезни връзки:
Граждани на ЕС
- Уебсайт на Европейската комисия, посветен на готовността
- Преглед на правата на пребиваване във всяка от държавите — членки на ЕС-27
- Национални уебсайтове на държавите членки, посветени на сценарий на
излизане без споразумение
- Известие относно пътуването
- Информационни документи относно пътуването, правата на гражданите,
ученето и правата на потребителите
- Въпроси и отговори за „Еразъм―
- Въпроси и отговори за сценарий на излизане без споразумение
- Информация за гражданите на ЕС, които живеят в Обединеното кралство
Предприятията в ЕС
- Набор от материали в областта на митниците и косвеното данъчно облагане
(включително опростен контролен списък от 5 стъпки) за предприятията
- Информация във връзка със селското стопанство
- Седем неща, които предприятията в ЕС-27 трябва да знаят, за да се подготвят
за Брексит:
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BREXIT – СЛЕД БРЕКСИТ

#Brexit: Седем неща, които предприятията в ЕС-27 трябва да
знаят, за да се подготвят за Брексит
За предприятията в ЕС е наложително да започнат да се подготвят за
оттеглянето на Обединеното кралство, ако все още не са направили това.
1. ОТГОВОРНОСТИ В РАМКИТЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ
Съгласно правото на ЕС предприятията имат различни отговорности в зависимост
от това къде се намират във веригата на доставки (напр. производител,
вносител, дистрибутор на едро и т.н.). Например след Брексит, ако предприятия
от ЕС-27, които купуват стоки от Обединеното кралство, се смятат за вносители
за целите на законодателството на ЕС в областта на продуктите, те ще имат
други задължения съгласно правото на ЕС. Ако получавате продукти от
Обединеното кралство, сега е моментът да оцените своите отговорности
съгласно правото на ЕС.
2. СЕРТИФИКАТИ, ЛИЦЕНЗИ И РАЗРЕШЕНИЯ
Ако вашата дейност се основава на сертификати, лицензи или разрешения,
които са издадени от органи на Обединеното кралство или органи, установени в
Обединеното кралство — или са притежавани от лица, установени в Обединеното
кралство — възможно е те вече да не са валидни в ЕС след Брексит. Може да се
наложи да ги прехвърлите или да ви бъдат издадени нови от орган в ЕС-27. Това
се отнася по-специално за сертификатите, лицензите и разрешенията, издадени
за стоки (например в автомобилния сектор или сектора на медицинските
изделия) и услуги (например в сектора на транспорта, сектора на радио- и
телевизионното разпръскване или финансовия сектор). Трябва да предприемете
всички необходими стъпки, за да прехвърлите издадените в Обединеното
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кралство сертификати, лицензи или разрешения в ЕС-27 или да се сдобиете с
нови.
3. МИТА, ДДС И АКЦИЗИ
Що се отнася до митата и косвените данъци, има голяма разлика в зависимост от
това дали движението на стоки е в рамките на ЕС или към/от трета държава.
След Брексит извършването на стопанска дейност с предприятия от Обединеното
кралство ще стане по-сложно по отношение на митническите процедури и
процедурите по ДДС. Ако търгувате с предприятия от Обединеното кралство,
трябва да се запознаете с процедурите и правилата на ЕС, които ще се прилагат
след Брексит, особено ако имате малък опит или изобщо нямате опит в
търговията с трети държави.
4. ПРАВИЛА ЗА ПРОИЗХОД
Когато изнасят стоки за трети държави, с които ЕС има споразумение за
свободна търговия, износителите могат да се ползват от преференциални
митнически ставки, ако стоките имат достатъчно „съдържание от ЕС― в
съответствие с правилата за произход. След Брексит ресурсите с произход от
Обединеното кралство, вложени в крайния продукт, вече няма да се смятат за
„съдържание от ЕС―. Затова трябва да разгледате вашата верига на доставки и
да започнете да третирате вложените ресурси с произход от Обединеното
кралство като такива „без произход―, за да сте сигурни, че вашите стоки
наистина са с преференциален произход от ЕС.
5. ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ВНОС/ИЗНОС НА СТОКИ
С цел защита на здравето, безопасността и околната среда, с правилата на ЕС се
ограничава вноса/износа на някои стоки от/за трети държави – например на
живи животни и продукти от животински произход, както и на някои растения и
растителни продукти, например дървен опаковъчен материал. Вносът/износът
на определени стоки подлежи на специални разрешения или уведомления,
например вносът/износът на радиоактивни материали, отпадъци или някои
химикали. След Брексит стоките предназначени за Обединеното кралство или
идващи от там ще бъдат обект на тези правила на ЕС. Трябва да предприемете
необходимите стъпки за спазване на забраните и ограниченията на ЕС относно
вноса/износа.
6. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
В момента личните данни могат да се движат свободно между държавите от ЕС.
След Брексит предаването на лични данни от ЕС към Обединеното кралство все
още ще е възможно, но ще подлежи на специфични условия, определени в
правото на ЕС. Предприятията, които понастоящем изпращат лични данни към
Обединеното кралство, трябва да са наясно, че това ще се превърне в
„предаване― на лични данни към трета държава. Ако равнището на защита на
личните данни в Обединеното кралство по същество е равностойно на това в ЕС
и са изпълнени определени условия, Европейската комисия може да приеме
решение относно адекватното ниво на защита, което ще даде възможност за
предаване на лични данни към Обединеното кралство без ограничения.
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Предприятията обаче трябва да преценят дали при липсата на подобно решение
ще са необходими мерки, за да е възможно такова предаване на данни.
7. КЪДЕ МОГА ДА НАМЕРЯ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И КОЙ МОЖЕ ДА МИ
ПОМОГНЕ
На уебсайта на Европейската комисия има над 60 известия във връзка с
готовността за Брексит в широк кръг от икономически сектори. Те имат за цел
да помогнат на всички участници на пазара да се подготвят. Вижте уебсайтовете
на ведомствата и агенциите на Европейската комисия, които работят в областта
на вашата дейност.
За допълнителна информация и помощ се обърнете към националните органи
във вашата страна, местната търговско-промишлена палата или промишлената
асоциация, в която членувате.
Настоящият документ е представен само за информация и не следва да се
разглежда като правен текст. Цялата отговорност за съдържанието на
материала е на Europe Direct Сливен. При никакви обстоятелства
съдържанието в настоящата публикация не трябва да се приема за
официална позиция на Европейския съюз.

#investEU Планът „Юнкер― с нова финансова помощ за предприятия в
България
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Заем в размер на 18 млн. евро за Software Group, подкрепен от плана „Юнкер―, е
подписан от Европейската инвестиционна банка. Заемът за глобалната технологична
компания, която помага на доставчиците на финансови услуги да цифровизират
дейността си и да повишат ефективността, е първата транзакция в България с елементи
на рисково дългово финансиране. Проектът предоставя пряка подкрепа на местната
новосъздадена компания и е подсигурен с гаранции от Европейския фонд за
стратегически инвестиции (ЕФСИ), основен елемент от Инвестиционния план за Европа.
Финансирането от ЕИБ ще подпомогне изследователската дейност на Software Group и
ще укрепи нейното международно присъствие.
Освен това ЕИБ подписа и заем в размер на 20 млн. евро за Raiffeisen Leasing за
инвестиции в малки и средни предприятия.
Европейският комисар по цифровата икономика и цифрово общество
Мария Габриел каза: “До момента планът Юнкер е мобилизирал общо 43 милиарда
евро допълнителни инвестиции в цифровия сектор. Тези средства са изключително
важни, за да могат европейските предприятия да бъдат конкурентни в
съвременния свят. Двата нови проекта в България са чудесна новина и една от
причините за това е, че отварят нови хоризонти пред малките и средни бизнеси.
Пожелавам на повече компании в България и не само да последват този пример и да
използват всички налични възможности да се развиват“.
Според вицепрезидента на ЕИБ, Вазил Худак: „През 2018 г. се представихме силно в
България, особено с разгръщането на консултантските ни услуги и продължаваме
да подкрепяме икономиката през новата година с две важни транзакции.
Финансирането от страна на Групата на ЕИБ съставлява близо 0,4 % от БВП на
България през изминалата година, което е над средното за ЕС, докато
предоставените консултантски услуги спомогнаха за изпълнението на проекти за
близо 2 млрд. евро, което доказва важната роля на банката в страната.”
Заместник-министърът на финансите Маринела Петрова заяви: “Приветстваме
ангажимента на ЕИБ да разработва иновативни финансови инструменти за
справяне с инвестиционните пропуски и за предоставяне на иновативни,
прагматични и ефективни решения за по-нататъшно стимулиране на
инвестициите в ЕС. В бъдеще ще разчитаме на този ангажимент и способността на
ЕИБ да работи с българските власти и бизнеса по инициативи, които да отговорят
на нуждите на нашата икономика.”
Инвестиционният план за Европа (планът „Юнкер‖) е една от основните мерки на ЕС за
насърчаване на инвестициите в Европа чрез създаване на работни места и осигуряване
на растеж.
Повече информация ще намерите в прикачения документ.
Източник: Европейската комисия
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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
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