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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.

https://plus.google.com/u/0/s/%23%D0%A2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%9F%D1%8A%D1%82%D0%A9%D0%B5%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BC/posts
https://www.thistimeimvoting.bg/
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=bg
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php
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Европейски избори 2019 
 

Две неща, които трябва да направим сега, и цял куп 
основателни причини да ги направим 

 
Изборите за Европейски парламент ще се проведат между 23 май, четвъртък, и 26 май, 
неделя, в зависимост от мястото, на което живеете или гласувате. В България изборите 
ще се проведат на 26 май – неделя. 
 
Европа е изправена пред много предизвикателства. От миграцията до климатичните 
промени и от младежката безработица до неприкосновеността на данните. 
 
Необходимостта да намерим общи решения никога не е била по-голяма. 
 
Но пред нас стоят и възможности, например да разширяваме цифровия единен пазар, 
като същевременно укрепваме надеждната защита на европейските потребители и 
творци. 
 
Това са нещата, за които европейците казват, че са най-загрижени. И нещата, за които 
Европейският парламент предприема действия. И ще продължи да го прави. Ако му 
дадете демократичната власт да върши това, като гласувате. 
 
Този път изборите се провеждат в много различен контекст от този преди пет години. 
Виждаме около нас как неистините, ако не бъдат оспорени, могат лесно да превърнат 
многообразието в разделение. И колко крехка може да бъде демокрацията, ако не 
участваме активно в нея.  
 
Този път не е достатъчно само да се надяваме на по-добро бъдеще. Този път всеки един 
от нас трябва да поеме отговорност и да избере своето бъдеще. Ето защо този път искаме 
от Вас да поемете ангажимент да гласувате и да помогнете, за да убедите и своите 
близки и приятели да гласуват. 
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Тук ще намерите списък с основателни причини и за двете. Но освен тях има още много. 
 
№ 1 защото искам да имам правото да живея, да обичам, да уча и да работя навсякъде, 
където избера. 
В Европейския съюз всички имаме право на свободно движение. 
 
№ 2 защото искам да имам правото да прекарвам време с моето семейство  
Директивата на нашия Съюз за работното време дава на всички нас правото да 
прекарваме време със семействата си. 
 
№ 3 защото имаме нужда да работим заедно, за да гарантираме нашите граници 
Европейската агенция за гранична и брегова охрана ни помага да упражняваме по-добре 
граничен контрол. Още 10 000 гранични служители предстои да бъдат наети до 2020 г. 
 
№ 4 защото вярвам, че всеки трябва да плаща данъците си и това ясно да се вижда 
Укриването на данъци и данъчните измами са глобален проблем. Работим по него, като 
се опитваме да договорим по-добро сътрудничество и по-голяма прозрачност. 
 
№ 5 защото искам да защитавам неприкосновеността на личния ми живот. 
Според новия Общ регламент относно защитата на данните в нашия Съюз Вие сте 
собственик на своите данни, а всички останали трябва да поискат позволение да ги 
ползват. 
 
№ 6 защото имаме нужда да се борим с изменението на климата сега Нашият Съюз е сред 
световните лидери в иновациите и инвестициите, необходими за да се борим с 
изменението на климата. До 2030 г. ще сме намалили своите емисии на парникови газове 
с 45% за 40 години. 
 
№ 7 защото имаме нужда да работим заедно, за да управляваме миграцията. Нашият 
Съюз работи, за да спасява живота на мигрантите, да опазва нашите граници и да 
намалява незаконната миграция посредством справедлива, хуманна и ефикасна обща 
политика за миграцията и даването на убежище. 
 
№ 8 защото, за да победим тероризма, всички ние трябва да работим заедно. Нашият 
Съюз се бори с тероризма, като укрепва нашите граници, подобрява сътрудничеството 
между нашите служби за сигурност, затяга контрола върху огнестрелните оръжия и 
противодейства на терористичната пропаганда. 
 
№ 9 защото имаме нужда да работим заедно, за да опазваме околната среда.  
Нашият Съюз приема закони, които защитават природния свят и естествените 
местообитания, жизненоважни за нашата планета, общества, икономики и 
благосъстояние. 
 
№ 10 защото имаме нужда да инвестираме, за да подпомогнем растежа на нашите 
икономики. 
Нашият Съюз насърчава интелигентния, устойчив и приобщаващ икономически растеж, 
който помага за извеждане на хората от бедност. 
 
№ 11 защото имаме нужда да работим заедно, за да защитим нашия начин на живот 
Нашият Съюз гарантира, че произходът и качеството на храната ни са защитени със 
закон. Същевременно Европейският орган за безопасност на храните помага да се 
гарантира, че ядем безопасна храна. 
 
№ 12 защото фалшивите новини не са добри за никого  
В нашия Съюз смятаме, че демокрацията не може да съществува без свобода на печата, 
плурализъм и новини, основаващи се на факти. 
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№ 13 защото твърде много млади хора все още са без работа 
Повече европейци работят днес, отколкото по всяко друго време от 1999 г. насам. Целта 
ни е всеки млад човек да намери работа или да започне обучение до четири месеца, 
след като остане безработен. 
 
№ 14 защото едно общество с повече равенство е и по-здраво, и по-щастливо 
Нашият Съюз се основава на зачитане на правата на човека, човешкото 
достойнство и правата на малцинствата. 
 
№ 15 защото предпочитам да поема отговорност за бъдещето, вместо да виня другите за 
настоящето  
  
№ 16 защото светът няма да чака до следващия път 
 
В периода януари-май 2019 г. информационен център „Европа Директно” – Сливен проучи 
мнението на гражданите относно предстоящите Европейски избори. Близо 500 граждани 
от Сливен, Твърдица, Кермен, Мечкарево и други населени места попълниха анкетата 
„Този път ще гласувам ЗА”. Между тях имаше ученици на възраст 18+ години, които ще 
гласуват за първи път, пенсионери, работещи, служители и т.н. Мненията бяха различни 
и разнообразни, като в анкетите си хората написаха, че този път ще гласуват ЗА: 

- По-обединена и по-сплотена Европа; 
- Европа на иновациите и действието; 
- Европа с по-сигурни граници; 
- Чист въздух, околна среда и по-зелена Европа, по-зелен Сливен; 
- Нашето по-добро бъдеще; 
- Възможност на младите да се развиват; 
- По-добрата ПРОМЯНА; 
- По-справедливо заплащане; 
- По-добър стандарт на живот и сигурно бъдеще за младите; 
- По-сигурна Европа; 
- Повече контрол на европейските средства; 
- Европейското бъдеще на България; 
- По-добра и стабилна бизнес среда и повишаване на конкурентноспособността на 

ЕС и мн.мн.др. 

 

 



 Съфинансирано  
от Европейския съюз 

 

 

Ключови дати и водещи кандидати 
 
Законодателната работа в рамките на осмия мандат на Европейския парламент 
приключи на 18 април 2019 г. От 23 до 26 май гражданите на всички държави членки 
на ЕС ще изберат своите представители в новия Европейски парламент. 
 

Краят на мандата 
 
Парламентарната ваканция започна на 19 април. Настоящите преговори с държавите 
членки по законодателните предложения приключиха. Ако не е постигнато споразумение, 
Парламентът може да гласува позицията си и да я затвори на първо четене, а следващият 
Парламент да продължи работата. Прочетете повече в секцията за постиженията на ЕП. 
 
Оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз 

След постигнатото на 10 април споразумение по време на извънредната Среща на върха 
на ЕС, датата за напускане на Обединеното кралство от ЕС се очаква да бъде 31 октомври 
или преди това. Това означава, че Обединеното кралство ще бъде правно задължено да 
участва в европейските избори, в случай че не ратифицира споразумението за оттегляне 
преди 23 май 2019 г. 
 
За да влезе в сила, споразумението за оттегляне между ЕС и Обединеното кралство 
трябва да бъде одобрено от Парламента от обикновено мнозинство от подадените 
гласове (член 50, параграф 2 от Договора). Прочетете повече за дебатите и резолюциите 
на Парламента относно Брекзит. 
 
Дебат за председател - европейски избори 2019 г. 
На 15 май в 21.00 ч. Европейският праламент организира общоевропейски дебат с 
кандидатите в пленарната зала в Брюксел. Дебатът беше организиран и излъчен от 
Eurovision - Европейският съюз за радиоразпръскване (EBU).  Прочетете повече в 
секцията за водещи кандидати.  
 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/elections-press-kit/3/achievements-2014-2018
http://www.europarl.europa.eu/unitedkingdom/en/ukevents/brexit.html
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/elections-press-kit/2/vodeshchi-kandidati
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/elections-press-kit/2/vodeshchi-kandidati


 Съфинансирано  
от Европейския съюз 

 

 

Водещи кандидати 
 
Процедурата с водещи кандидати ("Spitzenkandidat"), използвана за пръв път по време на 
европейските избори през 2014 г., дава възможност на европейските граждани да 
участват в избора на кандидатите за председател на Европейската комисия 

 
Европейската народна партия (ЕНП) - група ЕНП 
Европейската народна партия (ЕНП) избра Манфред Вебер (ХДС, Германия) за свой 
„водещ кандидат“ за европейските избори на 8 ноември 2018 г, по време на конгреса в 
Хелзинки. 

 
Партия на европейските социалисти (ПЕС) - група С&Д 
Като единствен „водещ кандидат” на Партията на европейските социалисти (ПЕС), Франс 
Тимерманс 57 г., беше официално обявен по време на конгреса на нейните членове в 
Лисабон на 7-8 декември 2018 г. 

 

Европейските консерватори и реформисти (ЕКР) - група ЕКР 

https://www.epp.eu/
https://www.eppgroup.eu/
https://manfredweber.eu/
https://www.pes.eu/en/
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
https://frans4eu.eu/
https://frans4eu.eu/
https://www.ecrgroup.eu/
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Ян Захрадил (Гражданска демократична партия, Чехия) беше избран за водещ кандидат 
на неговата партия на 14 ноември. 
Алианс на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ)- група АЛДЕ 
По време на срещата на партията на 21 март в Брюксел, Алиансът на либералите и 
демократите за Европа (АЛДЕ) номинира екипа си от седем водещи кандидати (Отбор 
Европа) в кампанията за европейските избори. 
 

Европейска зелена партия (ЕЗП) - група Зелените/ЕСА 
Ска Келер, 37 г., и Бас Ейкхаут, 42 г., са двамата водещи кандидати на Европейската 
зелена партия, обявени по време на партийния конгрес на 23-25 ноември в Берлин. 

 
Европейски свободен алианс (ЕСА) - група Зелените/ЕСА 
Европейският свободен алианс (ЕСА) избра Уриол Жункерас (ERC, Испания) за свой водещ 
кандидат за европейските избори по време на генералната асамблея на ЕСА в Брюксел на 
7 март 2019 г. 

 

Партия на европейската левица - група ЕОЛ/СЗЛ 
Партията на европейската левица избра Виолета Томич, 56 г., и Нико Куе, 62 г., за 
водещи кандидати. 

 
Изборните дни в Брюксел 
Зали за преса и аудиовизуални услуги ще бъдат отворени за регистрирани медии по 
време на изборната седмица и в деня след изборната нощ от 23 до 27 май включително. В 
неделя, 26 май, пленарната зала ще бъде централното място за националните резултати, 
прогнози за местата, предварителни резултати и изявления на кандидатите. За влизане в 
ЕП ще бъде необходима специална акредитация. 
 
Новият Парламент 

След 27 май, новоизбраните евродепутатите ще започнат преговорите за сформирането 
на политическите групи. Необходими са 25 членове за сформирането на политическа 
група, като поне една четвърт от държавите членки трябва да бъдат представени в нея. 
Политическите групи трябва да обявят състава си до 24 юни. 
 
На 2 юли ще започне деветият мандат на Парламента и евродепутатите ще проведат 
своята учредителна сесия в Страсбург. Евродепутатите ще изберат председател, 14 зам.-
председатели и 5 квестори на Парламента, ще вземат решение за броя на постоянните 
парламентарни комисии, както и за броя на членовете им. 
 Следващата Европейска комисия 
 
Държавите членки ще номинират кандидати за поста на председател на Европейската 
комисия, като отчетат резултатите от европейските избори. След това Европейският 
парламент допълнително трябва да одобри новия председател на Комисията с абсолютно 
мнозинство (половината от всички евродепутати плюс един, т.е. 376). Ако кандидатът не 
получи необходимото мнозинство, държавите членки трябва да предложат друг кандидат 
в рамките на един месец (Европейския съвет решава с квалифицирано мнозинство). 

Прочетете повече 
Кандидатите за членове на Комисията, предложени от държавите членки, и 
новоизбраният председател на Комисията, ще трябва да получат одобрението на 
Парламента преди встъпването им в длъжност през ноември. Вижте инфографика. 

 
Източник: Европейски парламент 

 

https://acreurope.eu/?/janzahradil
https://www.aldeparty.eu/
https://europeangreens.eu/
https://www.greens-efa.eu/en/
https://www.skakeller.de/en.html
https://beweging.groenlinks.nl/baseickhout-en
http://www.e-f-a.org/home/
https://www.greens-efa.eu/en/
https://www.esquerra.cat/ca/inici
https://www.european-left.org/
https://www.guengl.eu/
https://www.european-left.org/candidates/violeta-tomic/
https://www.european-left.org/candidates/nico-cue/
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20190405IPR35203/media-advisory-presidential-debate-and-election-days
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20170608STO76914/how-parliament-is-run-president-vice-presidents-and-quaestors-infographic
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20170608STO76914/how-parliament-is-run-president-vice-presidents-and-quaestors-infographic
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/parliamentary-committees.html
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/faq/8/how-are-the-commission-president-and-commissioners-appointed
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20190417STO41782/european-elections-2019-what-s-next-infographic
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Ученически симулации на Европейски избори 2019 

 

 През април и май 2019 г. Европа Директно – Сливен проведе симулация на 
Европейски избори със средношколци от Сливен, някои от които скоро ще могат да 
гласуват за първи път. В симулацията се включиха над 350 ученика от четири 
сливенски училища: Професионалната гимназия по хотелиерство и туризъм 
„Акад.Н.Неделчев”; Професионална гимназия за преподаване на западни езици 
„Захарий Стоянов”; Професионална природо-
математическа гимназия „Добри Чинтулов” и 
Професионална гимназия по строителство и 
геодезия „Арх. Георги Козаров”. 

Целта на кампанията е да повиши 
информираността на сливенските младежи 
относно предстоящите избори за Европейски 
парламент, които и да мотивира 
навършилите 18 години, които ще гласуват 
за първи път, да упражнят правото си на 
глас на 26 май 2019 г. 

 Симулацията започна предварително с 
уроци и дискусии, посветени на ролята 
на европейските институции и по-
специално на Европейския парламент, 
начините на взимане на решения и защо 
е важно гражданите на ЕС да отидат да 
гласуват. Бяха избрани кандидати за 
„евродепутати”, които проведоха своите 
предизборни кампании.  По време на 
дискусиите учениците попълваха 
анкетата „Този път ще гласувам 
ЗА”. „Промяна”; „Повече заетост”; 
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„Равни права”; „Европейското бъдеще на България” и др. са част от мотивите, 
написани в анкетата от сливенските средношколци. 

Освен кандидати за „евродепутати” учениците излъчиха и избирателни комисии, 
които организираха и проведоха изборите и преброяването на бюлетините. С 
участието си в симулацията средношколците видяха как протичат реалните избори и 
как да бъдат активни граждани, когато станат пълнолетни. Изборите предизвикаха 
голям интерес у младежите и те показаха висока избирателна активност. 

Всички участвали в подготовката и провеждането на изборите получиха награди и 
благодарствени грамоти от „Европа Директно” – Сливен. 

Снимки от симулацията може да видите на Фейсбук страницата на центъра. 

 
 

https://www.facebook.com/pg/SlivenEuropeDirect/photos/?tab=album&album_id=1210347095808985
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Проявите за Деня на Европа в Сливен 

 

 

Информационен център „Европа Директно – 
Сливен” Европа Директно - Сливен отбеляза 9 
май - Деня на Европа с четвъртото издание на 
Евробазар и поредица от ученически уроци и 
викторини. Тази година събитията са 
посветени на Европейските избори, които ще 
се проведат на 26 май 2019 г.  

На 9 май около Фонтан «Кълбото» бяха 
поставени информационни щандове на 
организации от града и областта, които 

представяха свои проекти и продукти, благотворителни инициативи, приложни изкуства и 
др. 

Базарът, който се провежда за четвърта 
поредна година, се организира от 
информационен център «Европа 
Директно» – Сливен с подкрепата на 
Община Сливен и с участието на: 

 Областен информационен център 
– Сливен; 

 Обществен дарителски фонд – 
Сливен; 

 Местната комисия за борба с 
трафика на хора; 

 Професионална гимназия по 
хотелиерство и туризъм „Акад.Н.Неделчев“ – Сливен; 

 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания към Фондация „Милосърдие“; 
 Надежда Тодорова – диамантени гоблени – гр. Твърдица; 
 Радка Петрова – с. Млекарево, община Нова Загора; 
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 Теодора Янева, НЧ „Н.Й.Вапцаров“ – с. Пет могили, община Нова Загора; 
 ливен-Зоодоброволци; 
 Николинка Димова и Живка Кондева от клуб „Сръчници“ – НЧ „Дружба 1993“ 

Сливен; 
 Младежки дом – Сливен; 
 Красимира Пенева „Красива“ ЕООД; 
 Късноантична и средновековна крепост „Туида“ – Сливен. 

Всички участници бяха наградени с благодарствени грамоти от зам.кметовете на Община 
Сливен – Стоян Марков и Пепа Чиликова, а учениците от Младежки общински съвет, 
изпълняващи длъжностите кмет и зам.кметове в Деня на ученическото самоуправление, 
връчиха грамотите. 

Информационният център „Европа 
Директно” – Сливен беше 
организатор и партньор и на 
поредица от европейски уроци и 
викторини с ученици от Сливен, 
които са посветени на европейския 
празник. Всяка година сливенските 
училища и читалища ни канят 
заедно с тях да отбележим Деня на 
Европа – 9 май, и към инициативата 
се присъединяват все повече и 

повече нови класове. В събитието тази година се включиха: 
 3-А клас от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – Сливен с урок за Европа и ЕС; 
 НЧ „Хаджи Димитър 1937” – Сливен организира викторина за ЕС с 4-А и 4-Б клас от ОУ 

„Христо Ботев”; 
 4-А и 4-Б клас в ОУ „П.Хитов” – Сливен 
 2-Б клас от СОУ „П.К.Яворов” – Сливен 
 11-Г клас от ПГХТ „Акад.Н.Неделчев” – Сливен с урок „Правата ни като граждани на 

ЕС” 
„Европа Директно” – Сливен благодари на участници и публика. И до нови срещи 
през 2020 година! 

Повече снимки можете да видите на фейсбук-страницата на 

събитието: https://www.facebook.com/pg/SlivenEuropeDirect/photos/?tab=album&al
bum_id=1257053444471683 

 

https://www.facebook.com/pg/SlivenEuropeDirect/photos/?tab=album&album_id=1257053444471683
https://www.facebook.com/pg/SlivenEuropeDirect/photos/?tab=album&album_id=1257053444471683
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“Европейският съюз близо до Вас!”  

пътуваща информационна кампания’2019 

 
Информационен център „Европа 
Директно” – Сливен стартира 
ежегодната си информационна 
кампания: „Европейският съюз 
близо до вас”, която има за цел да 
повишава информираността на 
жителите на Област Сливен 
относно европейските приоритети 
и правата им като европейски 
граждани. 

В дните преди Европейските избори, които ще се проведат в периода 23-26 май 
2019 г., кампанията преминава под мотото „Твоят глас е важен за Европа” и има 
за цел да мотивира хората да отидат да гласуват за свои представители на 
Европейския парламент. 

Досега мобилните щандове 
посетиха град Твърдица и 
град Кермен,на които 
жителите и гостите на 
градовете имаха възможност 
да получат полезна 
информация и материали за 
Европейския съюз и най-вече 
за правата и сигурността им 
като европейски граждани, 
права на потребителите и 
пътниците, образователни и 
занимателни материали за деца и младежи, полезна информация за възможности 
за обучение, работа и пътуване в ЕС, финансиране на бизнеса и земеделските 
стопани и др. 

Снимки от кампанията може да видите на Фейсбук страницата на центъра. 

 

https://www.facebook.com/SlivenEuropeDirect/
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Европа Директно Сливен проведе дискусия по повод #Европейски 
избори 2019 и представяне на актуални възможности за финансиране 

на бизнеса 
 
 
 

На 3 април 2019 г. в Сливен се 
проведе дискусия с 
представители на бизнеса от 
Сливен и региона. Събитието е 
част от кампанията на 
Информационен център „Европа 
Директно” – Сливен за 
насърчаване на гласуването в 
предстоящите избори за 
Европейски парламент, които ще 
се проведат на 26 май 2019 г.  
 
В дискусията се включиха Теодор Стойчев - ръководител на Бюрото на 
Европейския парламент в България, Стоян Марков – Заместник кмет на Община 
Сливен и Димитринка Петкова - Заместник областен на Сливенска област.  
 
Теодор Стойчев от Бюрото на ЕП в България обърна внимание на това колко е 
важно хората да отидат да гласуват на Европейските избори през месец май и да 
изпратят в Европейския парламент стойностни хора, които да могат да защитят 
нашите интереси на европейско ниво, защото над 70% от националните закони се 
определят от европейското законодателство.  
 

На участниците в срещата бяха представени и две актуални възможности за 
финансиране на малкия и среден бизнес от европейските структурни фондове, от 
които те могат да се възползват: „Подобряване на производствения капацитет в 
малките и средни предприятия“, по Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020 г. с краен срок 21.05.2019 г. и процедура 

„Умения“, по Оперативна 
програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020 г. 
с краен срок 03.05.2019 г. 
 
Участниците в дискусията 
попълниха анкетата „Този път 
ще гласувам ЗА…”. 
 
Снимки от събитието можете 
да намерите на нашата 
фейсбук страница: 
https://www.facebook.com/SlivenEu
ropeDirect 

https://www.facebook.com/SlivenEuropeDirect
https://www.facebook.com/SlivenEuropeDirect
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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

