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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 позиция на
Европейския съюз.
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Продължаваме да работим за вас

Поради извънредните обстоятелства, информационните центрове EUROPE DIRECT в
България работят от вкъщи.
За да ви съобщаваме последните европейските новини и да сте наистина информирани за
нашия общ дом Европа.
Европа Директно - Сливен
Европа Директно - Стара Загора
Европа Директно Габрово
Европа Директно Шумен
Европа Директно Хасково
Европа Директно - Русе
Европа Директно- София
Европа Директно - Благоевград,
Eвропа Директно - Бургас
Европа Директно - Велико Търново
Европа Директно Смолян
Eвропа Директно - Видин
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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
Можете да ни търсите на телефон: 0882 73 01 88 или на e-mail: europedirectsliven@gmail.com
Интернет-сайт www.europedirect-sliven.eu
последвайте ни във
Facebook: https://www.facebook.com/europe.directsliven
Twitter: https://twitter.com/EDCSliven
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/europe-direct-sliven
Youtube: https://www.youtube.com/user/EDSliven/
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Денят на Европа във време на извънредно положение и пандемия
Поради извънредните обстоятелства, свързани с извънредното положение в България и
пандемията на коронавируса, "Европа Директно - Сливен" няма възможност да проведе своите
традиционни събития, посветени на Деня на Европа - 9 май.
Затова се налага да отбележим общоевропейският празник с онлайн инициативи:
 Виртуален Евробазар ‘2020 – ще направим виртуално представяне на участниците от
всичките издания на Евробазара от 2016 до 2019 година (последвайте фейсбук
страницата на базара)
 Онлайн уроци и викторини за Европа във виртуалните класни стаи – всички
класове, които желаят да се включат в тази инициатива, могат да се свържат с нас – ние
ще им предоставим обучителни материали за провеждането на уроците, викторините и
игрите в зависимост от възрастта на техните ученици.
 Излъчване на записа на театралната постановка "Приказка за Европа" (на
страницата ни във фейсбук, в канала ни в Yutube и по местните телевизии Канал 6 и
Диана Кабел)
 Онлайн викторина за ЕС (на страницата ни във фейсбук) – всеки ден ще има загадка
за нашите последователи, свързана с ЕС и държавите-членки. За най-активните и с наймного правилни отговори ще има награди: ваучери за книги, ваучери за пици, сувенири
от нашия център и още...
Последвайте ни:
Интернет-сайт www.europedirect-sliven.eu
Facebook: https://www.facebook.com/europe.directsliven
Twitter: https://twitter.com/EDCSliven
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/europe-direct-sliven
Youtube: https://www.youtube.com/user/EDSliven/
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COVID-19: Нека вземем мерки, за да се защитим един друг

Кризата с коронавируса COVID-19 е предизвикателство, което можем да превъзмогнем само
заедно: мерките, които всеки от нас взема, имат голямо значение.
Тази криза няма да може да бъде разрешена от която и да е отделна страна. Европейският
съюз ръководи координацията на многото мерки, предприемани от държавите членки с
приоритетна цел гарантиране на Вашата сигурност и безопасност.
В момента ЕС полага усилия за:









ограничаване на разпространението на вируса в световен мащаб;
защита на европейците чрез ограничаване на пътуванията от външни страни към ЕС;
гарантиране на нужните доставки за здравните системи чрез запазване на целостта на
единния пазар и на веригите на производство и дистрибуция;
насърчаване на изследователската дейност, разработване на ваксина и предоставянето
й на всички, които имат нужда от нея;
подкрепа на хората, за да не бъдат засегнати в прекомерна степен техните доходи и
работни места и за избягването на дълготрайни ефекти от кризата. Европейският
парламент иска да задейства спешна процедура за насочване възможно най-бързо на
средства към хората, регионите и страните, които са най-силно засегнати от кризата;
подкрепа на фирмите и гарантиране на ликвидността на финансовия сектор, така че той
да може да продължи да подкрепя икономиката;
даване на възможност на страните в ЕС да действат решително и координирано,
включително чрез облекчаване на ограниченията за предоставяне на държавна помощ
и други мерки за подкрепа.

Като част от общността „Заедно“ ние трябва да споделим с хората около нас за мерките,
предприемани от ЕС. Важно е всички да бъдат информирани как ЕС подкрепя и координира
борбата срещу вируса.
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Молим Ви също така да следвате съветите и инструкциите на националните власти, защото те
помагат да се защитим взаимно, дори когато водят до смущения в нашето ежедневие.
Информация от Министерството на здравеопазването
В случай че обмисляте пътувания, следете страницата на Министерството на външните
работи, тъй като в момента са в сила ограничения.
Ако имате въпроси или притеснения, можете да ни пишете или да се свържете с нас
в Twitter, Facebook или Instagram.
И помнете, че можем да се справим с това само заедно.
За това какви мерки предприема ЕС за борба с последиците от коронавируса можете да
прочетете тук: Отговорът на ЕС срещу коронавируса.

Коронавирус: Какво трябва да знаете
По-долните инфографики дават с полезни съвети и информация относно коронавируса и как
да се предпазваме:
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Източници:
zaednoza.eu
Европейска комисия

COVID-19: Борба с дезинформацията

По време на криза е важно да се споделя информация от надеждни и
достоверни източници.
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„Може ли чесънът и витамин С да лекуват коронавирус? – Не!
Вирусът засяга ли само възрастни хора? – Не!
Но всички сме виждали тези и други фалшиви твърдения онлайн или в социалните медии.
Има все повече фалшиви новини за епидемията от коронавирус, които циркулират поспециално онлайн. Това е масивна вълна, съществуваща на почвата на несигурността,
безпокойството и бързо променящите се новини.
Притеснявам се, че някои от тях наистина могат да навредят на хората за миг: например,
лъжливото твърдение, че пиенето на белина лекува вируса. Пиенето на белина може да
бъде смъртоносно!
Притеснявам се също, че тези, които стоят зад тези твърдения, използват страхът на
хората относно вируса, само за да печелят пари, като им продават много скъп сапун,
например, който уж убива коронавирусните микроби.
Това трябва да спре!
Ние работим с онлайн платформи и ги насърчаваме да засилят действията си срещу
дезинформацията за коронавируса.
Платформите улесняват достъпа до надеждни източници, като например органите на
общественото здравеопазване, и намаляват и дори свалят вредно съдържание и
експлоатационни или подвеждащи реклами. Но трябва да се направи още. Компаниите за
социални медии трябва да споделят данни с проверяваща фактите общност, така че
заедно да разрушаваме тези опасни слухове. Ще продължим да наблюдаваме внимателно
действията, предприети от социалните платформи и искаме да ви помогнем да
проверявате фактите.
Стартирахме специален раздел на нашия уебсайт относно отговора на коронавируса,
където можете да намерите информация и факти за някои от тези истории, които
виждате.
Доверете се на вашите здравни власти, доверете се на Световната здравна организация,
доверете се на уважавани медии за достоверност на точност!
Тези, които разпространяват дезинформация, ви вредят. Дезинформацията може да
струва живота, но заедно можем да поставим изясним фактите.”
Урсула фон дер Лейен, Председател на ЕК
В областта на здравето много активно се разпространяват невярна информация и
дезинформация, включително за COVID-19. Важно е да разчитате само на достоверни
източници, за да получавате актуална информация за епидемията от COVID-19.
Препоръчваме ви да следвате съветите на органите за обществено здравеопазване във
вашата страна, както и да следите уебсайтовете на съответните европейски и
международни организации – ECDC и СЗО. Вие можете да помогнете също и като не
споделяте непроверена информация от съмнителни източници.
Европейската комисия помага за борбата с дезинформацията чрез тясно сътрудничество с
онлайн платформите. Насърчава ги да популяризират достоверните източници, да не
популяризират съдържание, за което е доказано, че е невярно или подвеждащо, и да
премахват незаконно съдържание или съдържание, което може да доведе до физическо
нараняване.

Разграничаване на фактите от измислиците
Ако се съмнявате в достоверността на някои от историите, които сте прочели, вижте какви са
фактите: Страните от ЕС остават най-добрите партньори едни за други и засилват
проявите на солидарност.
На всички страни от ЕС се предоставя значителна по своя обем финансова и
медицинска помощ и подпомагане с персонал. Това включва мобилизиране на
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бюджета на ЕС чрез създаване на Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса на
стойност 37 млрд. евро, чрез която се предоставя целева помощ на страните от ЕС за борба с
кризата с коронавируса. Освен това 1 млрд. евро ще бъдат пренасочени от бюджета на ЕС
като гаранция за Европейския инвестиционен фонд, за да стимулира банките да предоставят
ликвидност на поне 100 000 европейски МСП и малки дружества със средна пазарна
капитализация.
ЕС работи непрестанно за повишаване на доставките на медицински консумативи. В
рамките на операцията за гражданска защита RescEU беше създаден резерв от жизнено важно
медицинско оборудване и той ще бъде разпределен, за да се гарантира, че оборудването
отива там, където е най-необходимо. ЕС работи денонощно за ускоряване на производството
на ново медицинско оборудване. Първоначалният бюджет за резерва е 80 млн. евро. Когато
Китай поиска помощ от ЕС, ние се отзовахме. Сега Китай ни връща услугата. Международната
солидарност е хубаво нещо. Но да не забравяме за солидарността в ЕС: германски болници
приемат френски и италиански пациенти, на лекарите в Италия се изпращат маски от Франция
и Австрия и т.н. Солидарността в ЕС спасява човешки животи.
ЕС и държавите-членки се грижат за различни неща, като се координират. Възможността за
приемане на закони на национално равнище за справяне с коронавируса принадлежи изцяло
на държавите-членки – Европейската комисия няма право да се намесва в националното
законодателство и решенията в сфери като здравеопазването. От друга страна, ЕС може
да изготвя европейски политики и бързи, координирани и общоевропейски инициативи за
справяне с кризата заедно с държавите-членки. Така например, решенията за въвеждане на
ограничения на свободата на движение и затварянето на границите на дадена държава се
вземат на национално равнище, докато мобилизирането на средства в размер на 140 милиона
евро от фондовете на ЕС за откриване на ваксина, нови видове лечение и диагностични
тестове се извършва на равнище ЕС.
ЕС увеличава обществените поръчки и дистрибуцията на медицинско оборудване за
страните-членки. За да отговори на нуждите от медицинско оборудване като: маски, ръкавици
и защитни гащеризони, Европейската комисия стартира няколко съвместни процедури за
възлагане на обществени поръчки. Производителите направиха оферти за защитни очила и
респираторни предпазни средства, които покриват или надхвърлят заявените количества. Част
от това оборудване ще бъде на разположение две седмици, след като страните от ЕС са
подписали договорите.
Кризата с коронавируса не означава разпадане на Шенгенското пространство. Напротив –
ние виждаме колко важно е Шенгенското пространство за европейската икономика и начин на
живот. В настоящата извънредна ситуация много държави от ЕС въведоха временен граничен
контрол с цел забавяне на разпространението на коронавируса. Европейската комисия обаче
взема мерки веригите на доставки в целия ЕС да продължат да функционират, а потокът от
стоки и основни услуги да не спира. Въвеждането на „зелени коридори“ позволи на всички
товарни превозни средства да преминават вътрешните шенгенски граници в рамките на
15 минути. Научете повече.
Мигрантите не пренасят COVID-19 в Европа. Коронавирусът се разпространява от едно
заразено лице към друго лице по въздушно-капков път при кихане, кашляне или издишане и не
се пренася от конкретна популация или група. Ако прочетете, че вирусът се разпространява
целенасочено от мигранти или от конкретни етнически групи, бъдете сигурни, че подобни
твърдения не са научно обосновани. Всъщност кризата с COVID-19 е световна криза, която
изисква глобална солидарност.
Ако се събират мобилни данни, това винаги ще става при пълно спазване на правата на
гражданите на неприкосновеност на личния живот и на защита на личните
данни. ЕК поиска от телекомуникационните компании да предоставят анонимни и обобщени
мобилни метаданни, което ще помогне при анализа на моделите на разпространение на
вируса. Това не означава, че защитата е премахната: данните не дават възможност за
проследяване или наблюдение на отделни потребители. Заключенията ще бъдат
предоставени на всички държави-членки. Този проект ще бъде в пълно съответствие с Общия
регламент относно защитата на данните и законодателството в областта на
неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения, като отделните набори от
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данни на гражданите никога няма да бъдат идентифицирани.

Внимавайте за онлайн измами
Внимавайте за онлайн измами, свързани с продукти, за които се твърди, че могат да излекуват
или предпазят от COVID-19. Недобросъвестни търговци рекламират и продават на
потребителите продукти, като защитни маски, шапки и дезинфектанти за ръце, които уж
предпазват или лекуват от инфекция, но те могат да бъдат фалшиви.

Онлайн ресурси и инструменти
Тук ще откриете набор от онлайн ресурси и инструменти, които учащите, учителите и
преподавателите могат да използват по време на пандемията от COVID-19.
Връзки по темата
Актуализирана информация в страните от ЕС/ЕИП и Обединеното кралство
Световна здравна организация
Съвет на Европейския съюз
Eвропейски парламент
Европейска служба за външна дейност
Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)
Проект EUvsDisinfo (ЕСВД)

Финансова подкрепа за общностите на национално,
регионално и местно ниво, борещи се с коронавируса

На 18 март 2020 г. Комисарите Елиза Ферейра, отговаряща за сближаването и реформите,
и Никола Шмит, отговарящ за заетостта и социалните права, изпратиха писма до всички
държави от ЕС, за да ги информират за подкрепата, която могат да получат в рамките на
Инициативата за инвестиции в отговор на коронавирус.
Писмата, достъпни в страницата Coronavirus Response Investment Initiative, предоставят
подробности за наличните суми за всяка страна, вида на новооткритите разходи по
структурните фондове и фонда за солидарност на ЕС - например за подкрепа на здравни
системи, закупуване на медицинско оборудване или осигуряване на достъп до здравеопазване
за уязвимите групи и настоящите възможности за мобилизиране на финансиране
чрез Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален Фонд.
Освен това, службите на Комисията предоставят интегрирана подкрепа на всяка една от
държавите-членки поотделно чрез специално създадени за целта екипи. Екипите ще осигурят
бърз обмен на информация и вземане на решения на най-техническо ниво, както и
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ще обсъдят въпросите за държавната помощ, въпросите за спазването на финансовите
регламенти или участието на Европейския инвестиционен фонд.
В писмото до Томислав Дончев – Заместник министър-председател и Деница Сачева –
Министър на труда и социалната политика, се казва, че за да насочи бързо 37 милиарда евро
от Европейските публични инвестиции за справяне с въздействието на кризата с
Коронавируса, Европейската комисия предлага тази година да намали задължението за искане
на възстановяване на неизразходвано предварително финансиране за Европейския структурен
и инвестиционен фонд за 2019 г. и за използване на тези пари за инвестиции по CRII
(Инициативата за инвестиции в отговор на коронавируса). В случая с България това възлиза на
около 118 милиона (ориентировъчна сума до крайния резултат от проверката и приемането на
сметките).
Допълнително, Комисията ще изплати предварителното финансиране за България за 2020
година на 2 вноски: през март и началото на април, в размер на 209 476 393,47 евро.
За да ускори и засили подкрепата си, Комисията също така предложи разходите, свързани с
коронавируса, да бъдат допустими по структурните фондове от 1 февруари 2020 г. Например,
това на практика може да означава подкрепа за системата на здравеопазването, по-специално
чрез финансиране на здравно оборудване, лекарства, съоръжения за тестване и лечение,
превенция на болестите и повишаване на осведомеността, електронно здравеопазване,
осигуряване на защитно оборудване, медицински изделия (включително респиратори, маски и
други подобни), за адаптиране на раобтната среда в сектора на здравеопазването и
осигуряване на достъп до здравни грижи на уязвимите групи. Европейският социален фонд
може също така да подкрепи краткосрочни условия на работа и обществени услуги за
възрастни и хора със здравословни проблеми, а така също и допълнителна подкрепа за
системата на здравеопазването като наемане на персонал.
Също така, Комисията предлага Европейският фонд за регионално развитие да може да
подкрепя финансирането на оборотен капитал за МСП, където е необходимо за справяне с
краткосрочните финансови шокове, включително чрез безвъзмездни средства.
Основната цел на Комисията е да използва пълния набор от възможности за финансиране в
рамките на бюджета на ЕС и експертизата на Комисията, за да подкрепи държавите-членки с
максимална гъвкавост, минимална допълнителна административна работа и възможно найбързо.
Като се съсредоточава върху инвестициите в предприятия, работни места, хора и
инфраструктура, политиката на сближаване също ще играе важна роля в подкрепата на
усилията за възстановяване след кризата в държавите-членки и регионите. Следователно
Комисията неуморно ще продължи общите ни усилия за програмиране за финансовия период
2021 - 2027 г., така че изпълнението да започне възможно най-рано и по този начин да поеме
икономическите шокове и да се справи с дългосрочните социално-икономически последици от
кризата.
За да може да демонстрира солидарност на европейско ниво, ЕК също така предлага да
разшириобхвата на Европейския фонд за солидарност, така че да обхване ситуации като
настоящата криза. Също така за подпомагането на уволнени работници и самостоятелно наети
лица може да бъде мобилизиран и Европейският фонд за приспособяване към
глобализацията.
За повече информация
Coronavirus Response Investment Initiative
Cohesion Policy and EU Solidarity Fund contribute to the Coronavirus Response Investment Initiative
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