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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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Водещите лица в 
Европейския парламент 
в началото на мандата 
2019-2024 г. 

 

През юли 2019 г. депутатите в 
Европейския парламент избраха нов 
председател, 14 заместник-председатели 
и петима квестори на институцията. 
 
Председателят ръководи цялостната 
дейност на Парламента и го представлява 
по всички правни въпроси и в 
отношенията с други институции. Той 
може да делегира част от задълженията 
си на своите заместник-председатели. Те 
също така ръководят пленарните 
заседания в отсъствието на 
председателя.  
 
Квесторите пък отговарят за финансови и 
административни въпроси, засягащи 
пряко депутатите. 
 
Заедно с председателя на Европейския 
парламент, заместник-председателите и 
квесторите участват в Бюрото на 
Парламента – орган, вземащ решения 
относно финансови и административни 
въпроси. 
 
Всички тези постове са с мандат от две 
години и половина, затова депутатите 
гласуват за председател, заместник-
председатели и квестори два пъти по 
време на всеки парламентарен мандат – в 
началото и по средата. 
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Урсула фон дер Лайен е новия председател на 
Европейската комисия 

 

На 16 юли 2019 г. с 383 гласа „за“, Европейският парламент избра Урсула фон дер Лайен за 
председател на следващата Европейска комисия. 

Тя трябва да заеме длъжността на 1 ноември 2019 г. с мандат от пет години. Подадени бяха 
733 гласа, от които 1 беше невалиден. 383 гласа бяха „за“, 327 „против“ и 22 „въздържал се“. 

Към момента Европейският парламент има 747 членове, съгласно получените официални 
известия от националните органи, което означава, че необходимият праг беше 374 гласа., т.е. 
повече от 50% от съставните членове. Председателят Сасоли обяви официално необходимия 
брой гласове преди началото на гласуването, което се проведе тайно с хартиени бюлетини. 

Следващи стъпки 

Избраният председател на Европейската комисия сега ще изпрати официални писма към 
държавните и правителствените ръководители, с покана да предложат своите кандидати за 
членове на Комисията. Очаква се изслушванията на кандидатите в компетентните комисии да 
се проведат между 30 септември и 8 октомври. Пълният състав на колегиума на членовете на 
Комисията трябва да бъде избран от Парламента, което най-вероятно ще се случи по време на 
сесията на 21-24 октомври. Повече информация тук. 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190528BKG53306/faq-about-the-transition-from-the-8th-to-the-9th-european-parliament/16/how-are-the-commission-president-and-commissioners-appointed
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Резултати от анкетата „Този път ще гласувам ЗА…” 
 
На 26 май гласувахме заедно за нов Европейски парламент. Над 50% от избирателите в ЕС 
подадоха своя глас, което беше най-високото ниво на избирателна активност за последните 20 
години от началото на прякото избиране на депутати в ЕП. Това показа, че демокрацията в 
Европа е жива и хората искат европейският проект да успее. 
 
Още през есента на 2018 г. информационен център „Европа Директно” – Сливен започна 
активна информационна и разяснителна кампания относно предстоящите европейски избори. 
Организирахме младежки дебати и симулации на избори с ученици от средните училища, 
които ще гласуват за първи път; публикувахме материали в местните медии, на сайта на 
центъра и в социалните мрежи, с цел да насочваме вниманието на местната общност за 
важността от това да се гласува, да се обсъжда ролята на ЕС в ежедневния живот на хората и 
ползата за всички нас. 
 
 Като част от тази кампания от януари до май 2019 г. информационен център „Европа 
Директно” – Сливен направи проучване (без претенции за представителност) сред гражданите 
от област Сливен, които са в избирателна възраст. Над 460 граждани от Сливен, Твърдица, 
Кермен, Мечкарево и други населени места, участници в дискусии и други публични събития, 
а също посетителите на пътуващата ни информационна обиколка, попълниха специалната 
листовка „Този път ще гласувам ЗА…” . Между тях имаше ученици на възраст 18+ години, 
които ще гласуват за първи път, пенсионери, студенти, работещи, служители, жители на 
малки населени места, бизнеса и т.н., всички те написаха своето мнение, което ние се 
опитахме да обобщим. 
 
Формулиран като покана за приятелско споделяне „Този път ще гласувам ЗА…” предполага 
искреност и вдъхва доверие, отвореният му характер допуска всякакви интерпретации: от 
безпристрастна конкретика до емоционални обобщения, а анонимността му дава спокойствие 
на анкетираните за свободно изразяване на мнение.  

Ще гласувате ли на 
Европейските избори на 26 май 

2019 г.?

Да

Не, няма смисъл

 
 
От попълнените 468 анкети, само в 8 от тях беше заявено намерение за отказ от гласуване или 
мнение, че няма смисъл от това. Като цяло можем да обобщим, че въпреки разнообразните 
мнения и послания, написани в анкетите, всички анкетирани желаят по-добър живот и 
промяна в положителна посока. Откроиха се няколко по-чувствителни теми, които 
членовете на нашата общност поставят на дневен ред и се надяваме те да достигнат до 
новоизбраните членове на ЕП от България. 

 
И макар че казваме, че „винаги може по-добре” ще се радваме на подобен въпрос, зададен на 
следващите избори, някои от актуалните днес отговори да липсват.     
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 Хората като цяло се вълнуват и искат по-качествени представители в ЕП, повече ред и 
сигурност, по-добър стандарт, да се работи за опазването и чистотата на околната ни среда; 
сигурност на живота и границите на ЕС; заетост и социална политика; млади хора и 
образование. 
 
Както обикновено, за пореден път се прояви и не добрата подготвеност на хората по 
отношение на поделянето на отговорности между национални и европейски институции. 
 
Демонстрирани са и свръхочаквания към европейските институции и ЕС като цяло, за сметка 
на недостатъчна ангажираност на националните органи и на отделния гражданин. 
 
Налични са много отговори, които звучат много общо и пожелателно.  
 
Радостното е, че процентът на националистически и антиимигрантски настроения е 
пренебрежимо нисък. 
 
Участниците в анкетата, написаха, че този път ще гласуват ЗА: 

 
 

 Екология, околна среда, чистота  
 По-чиста, по-зелена, по-организирана и по-богата Европа /България и Сливен/ 
 Премахване на пластмасата от бита 
 По-ефективна работа за опазване на природата” 
 По-чист въздух в Европа, „Санкции за страните замърсители 
 Чистота 
 Въвеждане на строги екологични правила, строги и рестриктивни закони 
 Задължително въвеждане на екологично образование в училищата 
 По-добра градска среда 
 Закрила и грижа за животните 

 
 Европа  

 Подкрепяща се взаимно Европа 
 За да я има Европа! 
 За европейското бъдеще на България 
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 Единна и сплотена Европа 
 Солидарна Европа 
 Просперираща Европа 

 
 По-добро бъдеще  

 По-добро бъдеще на нашите деца и на младите хора  
 По-сигурно бъдеще 
 По-добър живот/стандарт на живот 

 
 Борба с корупцията и намаляване на бюрокрацията;  

 Еднакви действащи закони срещу корупцията 
 По-лесни и облекчаващи гражданите бюрократични процедури 
 По-добро управление 

 
 Ред и законност 

 Закони и ред в Европа 
 Повече контрол на европейските средства 
 Демокрация 
 Равни права и задължения на всички 

 
 По-качествени хора в ЕП  

 По-съвестни, отговорни и честни хора в политиката 
 Тези, които ще защитават интересите на хората 
 По-кадърни, можещи и нови лица 
 Повече млади интелигентни хора в ЕП 
 Нови идеи 
 Млади и интелигентни българи в ЕП 

 
 ЕС по-близо до хората  

 Евродепутатите/европейските чиновници да се вслушват повече в мнението на 
хората” 

 Да се говори на по-разбираем език” 
 Посланията да бъдат по-разбираеми” 
 Хората на високи постове да ходят в малки населени места 
 По-малко бюрокрация 

 
 Бизнес, инвестиции  

По-добра и стабилна бизнес-среда”; „По-добра инвестиционна политика”; „Повече 
инвестиции в България”; „Европейските средства по програми да стигат и до малките 
селища”; „Ефективни пазари в Европа”; „Развитие на туризма” 
 

 Младите хора („Възможност на младите да се развиват”; „Повече възможности за 
младите образовани хора”; „Задържане на младите хора в България”; „Равен старт за 
младите хора, независимо в коя страна се намират”) 
 

 Промяна („По-добрата промяна”; „Нови идеи”; „Новото”; „Нова България”); 
 

 Развитие и иновации („Европа на иновациите”; „Развитие”; „Повече възможности и 
реализиране на различни проекти, свързани с гражданите” 
 

 Заетост  „Откриване на нови работни места”; „Подобряване на условията на труд”; 
„Еднакви условия на труд в целия ЕС”; „Работа за всички”) 
 

 Заплати  („По-високо, по-справедливо заплащане”; „Изравняване на заплатите с 
другите страни в ЕС”; „По-добро заплащане на медицинските работници”) 
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 Възрастни хора, пенсионно осигуряване  „По-високи пенсии и изравняване на 
българските с останалите от ЕС”; „Европейски заплати и пенсии за по-добър живот”; 
„Увеличение на пенсията на българите” 
 

 Социална политика и здравеопазване: „По-социална Европа”; „По-добър достъп до 
социални услуги на възрастни и деца”; „Достъпна свобода за инвалиди”;  
 

 Сигурност, граници, миграция („По-сигурна Европа”; „Стабилна и мирна Европа”; 
„Спокойна Европа”; „Силна Европейска армия”; „Европа с по-сигурни граници”; „Мир и 
сигурност” 

 
 Здравеопазване („Подобряване на здравеопазването”, „Безплатно здравеопазване”,  

„Модернизиране/Високи технологии в областта на здравеопазването”, „Ще гласувам за 
Хора, работещи за развитие на здравеопазването и по-добро заплащане на 
медицинските сестри”; „Подобряване на здравето на българския народ” 

 Образование и спорт - 14: „Модернизиране на образованието”; „Изравняване на 
образователните стандарти с водещи университети”; „Учене през целия 
живот/Академии за възрастни”; „Модерно образование в синхрон с останалите страни 
от ЕС”; „Стимулиране на частни образователни институции-училища”; “More Erasmus 
Plus”; „По-добро образование”; „Повече спорт в училищата”) 
 

 Свобода („Свободна, сигурна и богата Европа”) 
 

 Други:  
 Толерантност; 
 Културата; 
 Туризма; 
 Истината 
 Въвеждане на моделите на пътни такси и билети като в Германия 
 Да се завърнат българите в България 
 Да се раждат повече българчета 
 Да се увеличи заплащането срещу гласуване 
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Лятната информационна кампания  

на Европа Директно – Сливен „ЕС близо до Вас” 

 

С участието си в празниците „Еньовден” и „Златна 
праскова”, „Европа Директно – Сливен”  приключи лятната 
си информационна кампания с мотото „Европейският съюз 
близо до Вас”.  

През месец юни и юли мобилният информационен щанд на 
Европа Директно Сливен посети Празника на билките 
„Еньовден” в село Бяла и „Златна праскова” в село 
Гавраилово. Стотици гости и участници имаха възможност 
да посетят нашия информационен щанд и да получат 
разнообразна безплатна и полезна информация за ЕС, 
включваща 
правата и 

сигурността им като европейски граждани, права на 
потребителите и пътниците, работа и пътуване в ЕС, 
възможности за обучение, финансиране на бизнеса и 
земеделските стопани, околна среда и енергия, 
образователни и занимателни материали за деца и 
младежи, и др. 

Информационната пътуваща кампания „Европейският 
съюз близо до Вас” е ежегодна инициатива на Европа 
Директно Сливен и има за цел да повишава информираността на гражданите от Сливенска област 
относно европейските приоритети. 

Кампанията ще бъде възобновена през есента, когато традиционно ще поставим информационен щанд 
на главната улица Сливен по време на Празника на града – Димитровден, 26 октомври. 

Снимки от всичките ни посещения можете да видите на нашата фейсбук страница.  

Екипът на Европа Директно – Сливен Ви желае прохладно лято и до нови срещи през есента.  

 

http://bit.ly/2Z8EiNw
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ПРИЛОЖЕНИЕ ECC-Net Travel 
 
 

Има много трудни ситуации, в които може да 
попадне всеки пътуващ по време на път. Да платим 
повече за кола под наем от договореното, да не 
можем да наемем хотел от вкъщи, да купим 
дефектен продукт: виждали сме това да се случва, 
нали? Благодарение на приложението ECC-Net: 
Travel вие разполагате с перфектното средство да 
останете спокойни и да изразите вашите права на 
който и да е европейски език. 
 
Разработено като спътник по време на пътуване в 
Европейския съюз, както и в Исландия и Норвегия, 
приложението помага на европейските потребители 
да разберат правата си като потребители и да ги 
изразят на 25 европейски езика. 
 

По време на почивка искаме да избегнем стреса. Ето защо приложението ECC-Net: Travel app е 
лесно за използване и предлага много решения на различни проблеми. За всеки тип ситуация 
приложението не само уведомява потребителя за неговите права, но дава възможност да ги 
изрази на чуждия език. 
  
Как работи приложението? 
 
След като изберете държавата и типът ситуация (пътуване, наемане на кола, хотел…), 
приложението не само ще ви укаже правата като потребител, но ще ви даде възможност да 
изразите правата си на насрещната страна на неговия език. С приложението ECC-Net: Travel 
app и малко добра воля всеки би трябвало да се разбере достатъчно добре! 
 
Добре е да знаете: новата секция "Помощ" предлага съответните телефонни номера и адреси 
на местния Европейски потребителски център, както и на местното посолство в случай на 
спешност. 
 
Приложението е безплатно и работи офлайн. То е достъпно за устройства с iOS, Android и 
Microsoft Windows оперативни системи и може да бъде свалено оттук: 
 
Google Playstore (Android): 
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.cec_zev.ECCNetTravel 
 
Apple app store (iOS)                
https://itunes.apple.com/app/ecc-net-travel/id886668562  
 
Windows Store (Microsoft)  
http://www.windowsphone.com/de-de/store/app/ecc-net-travel/4dfcfb67-9294-40d5-9ac0-
644a7e734813 
 

Безплатна помощ и съвети предлага мрежата от Европейски потребителски центрове 
(ECC-Net), която се намира във всяка държава-членка на ЕС, както и в Исландия и 
Норвегия.   
 
За повече информация посетете сайта на Европейски потребителски център – България: 
https://www.ecc.bg/ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.cec_zev.ECCNetTravel
https://itunes.apple.com/app/ecc-net-travel/id886668562
http://www.windowsphone.com/de-de/store/app/ecc-net-travel/4dfcfb67-9294-40d5-9ac0-644a7e734813
http://www.windowsphone.com/de-de/store/app/ecc-net-travel/4dfcfb67-9294-40d5-9ac0-644a7e734813
https://www.ecc.bg/
https://www.ecc.bg/
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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

