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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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Новата Европейска комисия стартира работата си на 1 декември

На 27 ноември 2019 г. Европейският парламент избра новата Европейска комисия, която беше
одобрена с 461 гласа „за“, срещу 157 гласа „против“ и 89 гласа „въздържал се“
Колегиумът на комисията ще встъпи в длъжност на 1 декември с мандат от 5 години.
Новоизбраният председател на Европейската комисия Усула фон дер Лайен направи изявление
по време на пленарната сесия на Европейския парламент, като представи екипа си от
кандидати за членове на Европейската комисия и тяхната програма.
В своето изявление Урсула фон дер Лайен потвърди ангажиментите, които беше поела в
пленарната зала през юли и тези, които бяха поети от кандидатите за комисари по време на
процеса на изслушванията. Тя подчерта, че ще работи в тясно сътрудничество с Европейския
парламент и ще изпълни обещанията си. Тя също потвърди серия от промени в ресорите,
поискани от Парламента след изслушванията, които имаха за цел да установят доколко
кандидатите са подходящи за поста и за колегиума на членовете на Комисията.
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В своята емоционална и пламенна реч към Парламента, Урсула фон дер Лайен каза
(публикуваме със съкращения):
На днешния ден, 27-ти ноември, точно преди 30 години часовникът удари дванадесет часа.
Камбаните бият. Вият сирени. Работниците спират да работят. Фабриките, мините и
магазините се изпразват, а улиците се изпълват с танци и надежда.
Историческата двучасова обща стачка в средата на „Нежната революция“ накара хора от
Прага до Братислава да участват в една красива, мирна вълна на свобода, смелост и
единство.
За мен тези два часа са в основата на това, което винаги е било значението на Европейския
съюз.
То не е свързано само с партии и политика, правила или разпоредби, пазари или валути. То в
крайна сметка — и най-вече — е свързано с хората и техните стремежи. Европейският
съюз представлява хората, които обединени отстояват своите виждания. За тяхната
свобода, ценности или просто за едно по-добро бъдеще.
Големият Вацлав Хавел — един от героите от 1989 г., произнесе следните думи, за които си
спомням, когато гледам напред към бъдещето.
Той каза: „Работете за нещо, защото е добро, не само защото има шанс да успее.“
Избирам този цитат, защото през следващите пет години нашият Съюз ще започне
процес на трансформация, който ще засегне всяка част на нашето общество и на нашата
икономика. И ние ще го направим, защото е правилният път, по който трябва да поемем.
Не защото ще бъде лесно.
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Понякога забравяме, че най-големите ни постижения винаги са били резултат от смели
действия.
Смели бяхме, когато потърсихме мир там, където имаше болка.
Смели бяхме, когато създадохме единен пазар и единна валута.
Смели бяхме, когато приветствахме част от нашето европейско семейство, които бяха
изключени от него в продължение на твърде дълго време.
Но през последните години трябваше да съсредоточим вниманието си върху актуалните
проблеми, да се справяме с криза след криза, да се борим за запазване на единството и
солидарността между нас. Ако сме станали по-силни през това време — а вярвам, че това е
така — то до голяма степен се дължи на лидерството и убедеността на моя
предшественик Жан-Клод Юнкер, един истински европеец. Той посвети своето сърце, душа и
живот на нашия Съюз и постигнатото от него говори само за себе си.
Жан-Клод, благодаря ти от името на всички ни!
…
Уважаеми членове на Европейския парламент,
Екипът, за който гласувате днес, произлиза от различни култури, държави и има различни
квалификации и опит и различни политически цветове.
В него има учители, земеделски стопани, кметове и министри, лекари и дипломати,
инженери и предприемачи. Има хора, родени преди построяването на Берлинската стена, и
такива, родени след падането к. Хора, живели в диктатури, и такива, които помогнаха на
младите демокрации да се присъединят към нашия Съюз.
Това е екип с почти толкова жени, колкото и мъже — само една жена липсва, за да има
равновесие между половете. Това показва, че сме постигнали реален напредък, но също и че
все още има какво да направим.
Като първата жена председател на Комисията, за пръв път в историята всеки член на моя
колегиум ще има кабинет с балансирано представителство на половете. До края на нашия
мандат ще имаме равенство между половете на всички равнища на управление — отново
за първи път. Това ще промени облика на Комисията. Всеки член на моя екип ще донесе със
себе си своята лична история и перспективи за Европа. Всеки от тях ще управлява свои
собствени политики и приоритети. Но всички заедно ще бъдем един екип, който работи в
името на общия европейски интерес. Ще бъдем един екип, който работи с Парламента и
държавите членки, за да се справи с предизвикателствата, пред които е изправено нашето
поколение.
Готови сме. Но най-важното е, че Европа е готова.
Моето послание е просто: да започваме работа.”
Пълният текст на речта на Урсула фон дер Лайен на български език можете да прочетете тук,
а видеозаписа на изявлението можете да гледате тук.
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Сформирането на новата Европейска комисия не мина безпроблемно. След като Брекзит беше
отложен за януари 2020 година, Великобритания трябваше да предложи свой еврокомисар, но
правителството на Борис Джонсън отказа. Европейската комисия обяви, че ще съди
Лондон. Останалите 26 държави предложиха свои еврокомисари, но не всички бяха одобрени.
Франция, Румъния и Унгария трябваше да излъчат нови кандидати.

Новата Европейска комисия ще започне работа на 1 декември 2019 г. (неделя).
Урсула фон дер Лайен ще има осем заместник-председатели, трима от които водещи: Франс
Тимерманс ще координира работата по Европейския зелен пакт, Маргрете Вестегер ще
отговаря за цифровизацията и конкуренцията, а Валдис Домвровскис ще координира работата
в областта на икономиката.
Българския еврокомисар Мария Габриел ще отговаря за ресора „Иновации, изследвания,
култура, образование и младеж". За нея г-жа Фон дер Лайен каза в словото си: „Европа трябва
да се занимава с проблемите, които вълнуват хората. Хората се вълнуват от бъдещето на
нашите деца и нашето бъдеще. Културата и образованието са връзката между историята и
бъдещето ни. Това ни прави уникални. Душата, културата, разнообразието и наследството ни.
Знам, че с Мария Габриел сме в сигурни ръце. Затова с радост обявявам, че името на нейния
ресор ще бъде променено и Мария Габриел ще бъде комисар за иновации, научни
изследвания, образование, култура и младеж.”
Списък на комисията и кой за какво ще отговаря:
1. Урсула фон дер Лайен – Председател
2. Франс Тимерманс – Изпълнителен заместник-председател „Европейски зелен пакт”
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3. Маргрете Вестегер – Изпълнителен заместник-председател „Европа подготвена за
цифровата ера”
4. Валдис Домвровскис – Изпълнителен заместник-председател „Икономика в интерес на
хората”
5. Жозеп Борел – Върховен представител / Заместник председател „По-силна Европа в
световната сцена”
6. Маргаритис Схинас – Заместник-председател „Утвърждаване на европейския начин на
живот”
7. Марош Шефчович – Заместник-председател „Международни институционални
отношения и перспективи”
8. Вера Йоурова – Заместник-председател „Ценности и прозрачност”
9. Дубравка Шуица – Заместник-председател „Демокрация и демография”
10. Йоханес Хан – Комисар „Бюджет и администрация”
11. Мария Габриел – Комисар „Иновации, научни изследвания, образование, култура и
младеж”
12. Фил Хоган – Комисар „Търговия”
13. Никола Шмит – Комисар „Работни места и социални права”
14. Паоло Джентилиони – Комисар „Икономика”
15. Януш Войчеховски – Комисар „Земеделие”
16. Тиери Бретон – Комисар „Вътрешен пазар”
17. Елиза Ферейра – Комисар „Сближаване и реформи”
18. Стела Кириакиду – Комисар „Здравеопазване”
19. Дидие Рейндерс – Комисар „Правосъдие”
20. Хелена Дали – Комисар „Равнопоставеност”
21. Илва Йохансон – Комисар „Вътрешен пазар”
22. Янез Ленарчич – Комисар „Управление при кризи”
23. Адина Вълян – Комисар „Транспорт”
24. Оливер Вархен – Комисар „Съседство и разширяване”
25. Юта Урпилайнен – Комисар „Международни партньорства”
26. Кадри Симсон – Комисар „Енергетика”
27. Виргиниюс Синкявичюс – Комисар „Околна среда, океани и рибарство”
Списъкът с колегиума на комисията можете да изтеглите оттук.
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#EUprotects: 18 октомври - Европейски ден за борба с трафика на хора

Трафикът на хора е сериозно престъпление срещу личността, човешките права, достойнството
и самочувствието, нарушение на общочовешките етични норми и морални ценности. Той е и
сред най-доходоносните престъпления, наред с трафика на наркотици и оръжие.
Престъплението трафик на хора е набирането, транспортирането, укриването на хора чрез
заплахи, използване на сила или друга форма на принуда, с цел експлоатацията им. Включва
насилствена проституция, принудителен труд, държане в принудително подчинение,
експлоатация с цел просия и джебчийство, отнемане на телесни органи и трафик на бременни
жени с цел продажба на новородените им.
Според доклад на Европейската комисия 20 532 мъже, жени и деца са били регистрирани
като жертви на трафик на хора в Европейския съюз в периода 2015—2016 г.
Противодействието, превенцията и осъждането на престъплението са залегнали като основни
приоритети в стратегическите документи на Европейския съюз. От първостепенно значение е
навременното идентифициране, насочване, подкрепяне и подпомагане на потенциалните и
реалните жертви на трафик, както и тяхната пълноценна реинтеграция.
Политиката на национално ниво в областта на трафика на хора се ръководи както от
националните стратегически документи, така и от международните стратегически такива, по
които България е страна – Конвенция на Съвета на Европа за борба с трафика на хора,
Всеобща декларация за правата на човека на ООН; Протокол за предотвратяване,
противодействие и наказване на трафика с хора, особено жени и деца, допълващ
Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност и др.
България изцяло е транспонирала Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 5 април 2011 година относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и
защитата на жертвите от него.
Националната политика, адресираща противодействието на трафика на хора и закрилата на
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жертвите е регламентирана в Закона за борба с трафика на хора. Друг ключов стратегически
документ е приеманата и изпълнявана ежегодно Национална програма за противодействие
трафика на хора и закрила на жертвите.
През 2016 г. Министерският съвет утвърждава Национален механизъм за насочване и
подпомагане на жертвите на трафик на хора. Документ, който представлява рамката за
сътрудничество, чрез която институциите изпълняват задълженията си по отношение на
грижата за пострадалите, като координират усилията си в стратегическо партньорство с
неправителствени, международни организации и гражданското общество. Механизмът
разписва стандартни оперативни процедури при идентификация, насочване, закрила,
подпомагане и социално включване на пострадалите от това престъпление.

В България е приета и Националната стратегия за борба с трафика на хора (2017-2021),
основен документ, формулиращ приоритетите и целите, свързани с ефективното и дългосрочно
противодействие на трафика на хора - както на самото престъпление, така и на последиците от
него. Заложените в документа стратегически цели и приоритети са в съответствие с тези,
разписани в Стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора и едновременно с това отчитат
регионалните и национални специфики по отношение на формите на трафик на хора и профила
на жертвите.
Правни норми по отношение на трафика на хора са заложени и в Наказателния кодекс чл.16 а,
чл.159а, чл.159б, чл.159в, чл.227.
На основание на чл. 4 от ЗБТХ и във връзка с неговото прилагане и изпълнение, през 2004
година е създадена и Национална комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), като поетапно
към десет общини в страната са разкрити и Местни комисии за борба с трафика на хора
(МКБТХ). Под методическото ръководство на НКБТХ, МКБТХ функционират в градовете
Пловдив, Варна, Бургас, Сливен, Велико Търново, Благоевград, Пазарджик, Монтана, Русе и
Плевен.
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Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) гр. Сливен осъществява държавната
политика и стратегия в областта на борбата с трафика на хора и координира взаимодействието
между отделните ведомства и организации по прилагането на Закона за борба с трафика на
хора.
МКБТХ – Сливен осъществява обща, селективна и индикативна целенасочена превенция, и
организира провеждането на информационни, разяснителни и образователни кампании на
местно ниво, за лица от рисковите групи на трафика на хора.
Ежегодно МКБТХ – Сливен участва в организирането и провеждането на Академия за
доброволци, която е ключов елемент в развитието на личностните качества и умения в децата.
Доброволческият лагер събира ученици от цялата страна, които активно участват в дейностите
по превенция на трафика на хора, част от националните и регионални информационни
кампании в градовете, в които има изградени местни структури за борба с трафика на хора.
В рамките на академията младежите получат познания за начините за предпазване от рискови
ситуации, умения за прилагане на превантивни програми по теми, свързани с трафика на хора,
развиват своите презентационни умения, и научават повече за елементите и структурата на
обучителния процес по метода „връстници обучават връстници”.
МКБТХ – Сливен организира специализирани обучения, семинари и дискусионни форуми във
връзка с актуалните тенденции свързани с престъплението „трафик на хора”, за експерти от
различни институции, включително и на педагогически специалисти от образователната
система, които имат ключова роля в личностното развитие на учениците.
Според Доклади на Европейската комисия относно напредъка в борбата с трафика на хора за
2016 г. и 2017 г., държавите членки докладват, че една от най-рязко увеличаващите се
тенденции в ЕС е трафикът на деца. Отбелязва се, че начинът на действие на трафикантите
непрекъснато се променя и ЕС трябва да атакува връзките между трафика на хора и други
престъпления, в това число киберпрестъпността и сексуалната експлоатация онлайн.
Глобалната мрежа интернет все по-често се използва като средство за набиране на хора и
трафик с цел сексуална и трудова експлоатация, както и с цел насилствен и
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фиктивен брак. Социалните мрежи и мобилни приложения за запознанства нерядко се
превръщат в средство за набиране на жертви. Голяма част от рекламирането на услугите на
жертвите, обичайно при трафика с цел сексуална експлоатация, става също онлайн.
Интернет се ползва и с цел разпространение на порнографски материали, а на по-късен етап
като форма на изнудване на жертвите, фигуриращи в материалите. При сексуалната
експлоатация и порнография особено уязвими са децата, младите жени, както и хората с пониска интернет култура и информираност.

Европейския ден за борба с трафика на хора се отбелязва на 18 октомври
На 18 октомври всички ангажирани институции, неправителствени организации и гражданското
общество обръщат сериозно внимание на престъплението „трафик на хора“. На европейско и
национално ниво се провеждат различни инициативи по повод Европейския ден за борба с
трафика на хора, които имат за цел да насочат вниманието към проблема и общите усилия на
всички страни в борбата с това престъпление.
18 октомври е обявен за Европейски ден за борба с трафика на хора през 2007 г., по
инициатива на тогавашния заместник-председател на Европейската комисия, г-н Франко
Фратини. Тази година за поредна година всички европейски страни отбелязват този ден, който
е важна част от дългосрочния ангажимент на Европейската комисия за превенция и борба с
трафика на хора.
През 2019 г. За поредна година Фондация “А21 България” в партньорство с Националната
комисия за борба с трафика на хора и Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Сливен,
организиаха най-мащабната информационна кампания против трафика на хора ПОХОД за
СВОБОДА, по повод 18-ти октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора.
100 младежи от Сливен взеха участие в глобалното събитие, което се проведе на 19-ти
октомври 2019 г. в целия свят и хиляди хора застанаха зад каузата за борба с
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трафика на хора. Целта на инициативата е да привлече общественото и медийно внимание
върху проблема със съвременното робство и да подкрепи жертвите на това тежко
престъпление.
Походът е уникално по рода си глобално събитие, което се провежда в един конкретен ден и
час в повече от 450 града в над 50 държави по цял свят и с това се превръща в най-голямата и
значима инициатива в подкрепа на жертвите на трафик на хора в света. В рамките на събитието
се популяризира Националната телефонна линия за борба с трафика на хора – 080020100.
Тази година 25 български градове осъществиха инициативата, включително и гр. Сливен,
благодарение на ефективнито партньорство и взаимодействие между Фондация “А21
България”, Община Сливен, Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Сливен,
Професионална гимназия по хотелилерство и туризъм „Акад. Неделчо Неделчев” и Български
младежки Червен кръст – Сливен.
За помощ, съвет и повече информация:


Местна
комисия
за
борба
с
трафика
https://antitraffic.government.bg/bg/local/11-mkbth-sliven

на

хора

–

Сливен:

бул. Цар Освободител 1 - Сливен
Тeл: 044 611 336
Мобилен: 0885 53 26 71
e-mail: sliven@antitraffic.government.bg


Национална комисия за борба с трафика на хора: https://antitraffic.government.bg/



ЕС – Нашата сигурност: https://europa.eu/euprotects/content/homepage_bg
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Приключи още една годишна информационна кампания „ЕС близо до Вас”

С участието си в Празниците на Сливен (26 октомври) и Котел (1 ноември), Европа Директно –
Сливен приключи своята годишна информационна кампания „ЕС близо до Вас”.
Стотици граждани имаха възможност да посетят нашия мобилен информационен щанд и да
получат разнообразна безплатна и полезна информация за ЕС, включваща правата им като
европейски граждани и пътници, работа и пътуване в ЕС, възможности за обучение,
финансиране на бизнеса и земеделските стопани, околна среда и енергия, обучителни и
занимателни материали за деца и ученици 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 ЕС и европейските приоритети.
Очаквайте ни през 2020 година отново в населените места от Сливенска област:
Снимки от кампанията 2019 можете да видите на нашата фейсбук страница.

Съфинансирано
от Европейския съюз

Възрастни граждани от Сливен дискутираха за Европа

В началото на октомври Европа Директно – Сливен проведе дискусия с възрастни хора от
Сливен на тема: „Каква Европа искаме за нашите деца?”.
В дискусията участваха представители на няколко клуба на пенсионерите от Сливен, а мястото
на събитието беше в ремонтираната от Община Сливен сграда в квартал Дружба-Изток.
Събитието беше уважено от Председателя на Съюз на пенсионерите 2004-Обединени – г-жа
Пенка Симеонова.
Заместник-кметът на Община Сливен – Стоян Марков откри срещата като честити празника на
възрастните хора – 1 октомври и им благодари за присъствието. Той подчерта, че Община
Сливен е положила много усилия за създаването на този клуб, за да го превърне от едно
изоставено място в това, което е днес. Също така отбеляза, че ръководството на общината
изпълнява редица инфраструктурни и социални проекти, финансирани от европейските
програми, които имат за цел да подпомагат нашите родители да се чувстват по-добре. Г-н
Марков подари на новосъздадения клуб луксозен албум със снимки на емблематични места от
Сливен, както и 4 книжки, представящи културните и спортните празници, най-известните
исторически обекти на Сливен и добрите места за храна и почивка в нашия град.
След това на участниците беше представена дейността и услугите на информационния център
Европа Директно – Сливен, след което те бяха запознати накратко с историята и институциите
на Европейския съюз и какво прави Европа за нас и нашите региони: от защита на правата и
свободи на европейските граждани, през свободата ни да се придвижваме свободно и правата
ни на потребители и пътници до съвременния облик на града ни, постигнат чрез изпълнението
на проекти, подпомогнати от европейските програми.
В последвалата дискусия възрастните хора дискутираха много въпроси: за
неравнопоставеността в стандартите на България спрямо западноевропейските държави; за
ползването на здравни и социални услуги в Европа; за младите хора и техните перспективи в
България; за ползите на България от членството в ЕС, за сигурността и стабилността на нашия
континент, за възможностите за обмен между групи и организации на възрастни хора от
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Сливен и други европейски страни и др.
В допълнение участниците в дискусията имаха възможността да си вземат безплатни
информационни материали, предоставени им от Европа Директно – Сливен.
Дискусията е част от информационната кампания на Европа Директно – Сливен относно ЕС и
има за цел да повиши информираността на гражданите относно Съюза, европейските
институции и какво прави ЕС в полза на различни групи от населението.
Повече снимки можете да видите на нашата Фейсбук страница.

Отворена дискусия с младежи

Какви са възможностите и предизвикателствата пред младите хора в Европа? Като граждани на
ЕС, ние имаме повече права: да се движим, работим, учим и живеем във всяка една държава
членка.
Но понякога многото възможности крият потенциални опасности, особено ако не сме
подготвени и добре информирани. Например: кандидатствайки за работа в чужбина, да
попаднем в трафик на хора, с цел сексуална или трудова есплоатация, търговия на органи и др.
Това събра младежи от Сливен в отворена дискусия, която беше организирана от ученика от
ППМГ "Добри Чинтулов" - Михаил Мишев съвместно с доброволци от Грузия и Испания по
Програма „Еразъм +” към Младежки дом - Сливен, доброволци от Академията за доброволци
към Местната комисия за борба с трафика на хора и със съдействието на информационен
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център Европа Директно Сливен (Europe DirectSliven) на 15 октомври 2019 г.

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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