Електронен информационен бюлетин
бр. 3 (май-юни) 2020 г.

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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Денят на Европа
По време на извънредно положение и коронавирус пандемия
Както знаете, поради извънредните обстоятелства свързани с епидемиологична обстановка в
България, нашият център Европа Директно – Сливен не можа да отбележи Деня на Европа - 9–
май, както беше планирано.
Накратко, наложи се да отбележим европейския ден с онлайн инициативи, които се получиха
много успешни :
 Онлайн уроци и викторини за Европа във виртуалните класни стаи – Над 100 деца
от 7 сливенски училища се включиха в инициативата и проведоха онлайн уроци и
викторини в своите виртуални класни стаи. Уроците включваха писане за
първокласниците, презентации, онлайн игри и пъзели, рисуване на европейските
флагове и викторини.
Благодарим на всички, които се включиха в инициативата, и най-вече на техните
ръководители:
 1-а, 1-б, 2-а, 2-б, 3-а, 3-б, 4-а, 4-б, 6-а класове от ОУ "Христо Ботев" - с. Самуилово,
община Сливен;
 1-в клас от ОУ "Д-р Иван Селимински" – Сливен
 2-а клас от СУ "Йордан Йовков" с класен ръководител Мария Грунова
 2-б клас от СУ "Йордан Йовков" с класен ръководител Бояна Данева
 3-а клас от ОУ "Д-р Иван Селимински" - Сливен с класен ръководител Красимира
Митева
 6-а клас, ОУ "Д-р Иван Селимински" - Сливен, с класен ръководител Емилия Йорданова
 група ЦДО 4-а клас, ОУ "Св. св. Кирил и Методий гр. Сливен с учител Йонка Захариева
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2а и 2-б класове от СУ „Йордан Йовков“ - Сливен, с ръководители Мария Грунова и Бояна Данева ни
подготвиха приятна изненада, видео-поздрав, който можете да видите тук:

Повече
снимки
можете
да
видите
в
https://www.facebook.com/pg/SlivenEuropeDirect/photos/?tab=album&album_id=1571400739703617
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албума:

 Онлайн викторина за ЕС (на страницата ни във фейсбук) – в продължение на две
седмици, отправяхме интересни и (надяваме се) трудни загадки към нашите
последователи в социалните мрежи, свързана с ЕС и държавите-членки. Най-активните
правилно отговорили получиха своите награди веднага след викторината: ваучери
за книги, ваучери за пици и сувенири от нашия център.
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 Виртуален Евробазар ‘2020 – виртуално представяне на участниците от всичките
издания на Евробазара от 2016 до 2019 година можете да видите във фейсбук
страницата на базара)

 Излъчихме 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

Видеозапис можете да гледате на:
Фейсбук: https://www.facebook.com/SlivenEuropeDirect/videos/602396543270713/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JcEUT7PYrJg

4 години след премиерата на спектакъла „Приказка за Европа“
Интервю с Ева Джевизова – актриса
На 9 май 2016 година Информационен център
„Европа Директно Сливен“ и Арт-център „Седем“
представиха спектакъла „Приказка за Европа“,
посветен Деня на Европа. В него участваха деца от
театралната трупа към Арт-центъра, с ръководител
Вяра Начева. 4 години след спектакъла ви срещаме
с един от участниците в него – Ева Джевизова.
- Ева, преди 4 години участва в спектакъла
"Приказка за Европа", посветен на 9 май Деня на Европа. Каква беше твоята роля в
спектакъла?
- Моята роля беше на принцеса Европа, която
преминава през различни етапи от своя "живот".
Осъзнах, че с времето принцеса Европа израства,
има по-разумни решения и става по-силна.
- Какви спомени пазиш за подготовката на постановката и представленията на сцена?
- Подготовката на постановката беше изключително приятен процес, защото всички работихме с
желание за общата кауза да създадем едно произведение на изкуството, което ще може да даде
достатъчно ясна представа на зрителя какво са Европа и Европейският съюз, да обогати
неговите представи и обща култура. Това си мислех, докато подготвяхме постановката.
- Какво научи за Европа от тази постановка?
- Научих, че Европа става все по-силна, когато държавите-членки на ЕС се увеличават, защото
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колкото повече умни глави има в Европа и в ЕС, толкова по-добре за обществото. Заедно сме
силни.
- Спектакълът промени ли мнението ти за ЕС? Какво си мислеше за ЕС тогава и какво
мислиш днес?

- Спектакълът може би малко промени мнението ми за ЕС. Преди си мислех, че държавитечленки са просто избрани на полуслучаен принцип. Докато сега осъзнавам, че всяка една
държава от ЕС е приета, заради набор от качества, които притежава… Колкото по-различна и
интересна е държавата, толкова по-добре за ЕС, защото различните държави могат да дадат
мнението си по даден въпрос и да се постигне консенсус. Различията не трябва да са фактор.
Напротив, различията трябва да ни обединяват в изборите ни.
- Има ли нещо в спектакъла, което те разсмива и днес?
- Това, което ме разсмива и днес, е, че България толкова късно се присъединява към ЕС.
Видеозапис на театралната постановка "Приказка за Европа" можете да гледате на:
Фейсбук: https://www.facebook.com/SlivenEuropeDirect/videos/602396543270713/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JcEUT7PYrJg
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Трафикът на хора съществува – задайте си въпросите!
Определян като „съвременното робство”, трафикът на хора представлява тежко престъпление срещу
личността, често извършвано в рамките на организирана престъпна дейност, грубо нарушение на
основните човешки права, изрично забранено съгласно Хартата на основните права на Европейския
съюз.
Противодействието, превенцията и осъждането на престъплението са залегнали като основни
приоритети в стратегическите документи на ЕС. От първостепенно значение е навременното
идентифициране, насочване, подкрепяне и подпомагане на потенциалните и реалните жертви на
трафик, както и тяхната пълноценна реинтеграция.

За поредна година Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен, дирекция
„Бюро по труда” (ДБТ), Сливен и Информационен център „Европа Директно”, Сливен
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обединяват усилия за противодействие на трафика на хора с фокус превенция на трудовата
експлоатация.
Владимир Друмев, секретар на МКБТХ – Сливен: „Стратегическа цел на инициативата е да повишим
информираността на обществото и конкретни рискови групи по отношение на механизмите за
въвличане в престъплението, както и да насочим вниманието към основни признаци за
идентификация на жертви, чрез разпространение на информация и превантивни материали
включително и в дигитална среда.”
В следствие на пандемията от COVID-19 нарастващата безработица създава предпоставки за
приемане на съмнителни предложения за работа, което реално увеличава риска от въвличане в
трафик на хора с цел трудова експлоатация.
Росица Хаджиева, началник отдел „Посреднически услуги”, ДБТ – Сливен: „За нас партньорсвото с
МКБТХ – Сливен е от изключително значение, особенно в превантивната работа с продължително
безработни лица, както и безработни младежи до 29 години, с цел минимизиране на риска от
попадането им в схеми за трудова експлоатация.”
Катя Иванова, информационен център „Европа Директно“ – Сливен: „ЕС предоставя много
възможности на своите граждани: свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали;
възможност да пътувате, учите и работите във всяка страна-членка на ЕС, която пожелаете. Но
тези права, понякога крият предизвикателства и опасност за хората. Затова е много важно
българските граждани да знаят и отстояват правата си. В случай на нужда към кого могат да се
обърнат за помощ и съвет. Бъдете информирани и знайте правата си.“

Информирайте се обстойно за всяка една стъпка преди да вземете окончателно решение да заминете
да работите извън България.
Задайте си въпросите:
 Отнети ли са личните Ви документи?
 Наети ли сте, без да сте наясно къде отивате?
 Плащат ли Ви малко или връщате дълг?
 Работите ли без договор?
 Казват ли Ви как да се държите?
 Страхувате ли се? Тормозят ли Ви?
 Липсват ли Ви достатъчно храна, прилични работни дрехи, здравни грижи, почивка или сън?
Ако отговорите с „Да“ на един или повече от тези въпроси, Вие сте в риск! Защото трафикът на
хора съществува!
Често фирми или конкретни лица, особено в по-малките населени места, търсят работници и им
обещават невероятни условия за сезонна или временна работа. Често успяват да ги убедят, че няма
никакви рискове и всичко е „уредено“.
А дали е така?
При трафика на хора предварителните договорени обещания на работодателите се разминават
драстично с реалните условия на живот и труд. Налага се да работите за минимално възнаграждение,
дори понякога без такова, документите Ви за самоличност биват отнети от работодател или трето лице,
принуждават Ви да плащате нерегламентирани суми за това, че Ви осигуряват заетост. Случва се и да се
налага да чакате, защото не Ви дават да започнете работа веднага. И така, докато не изхарчите всичките
си лични средства и задлъжнеете.
Ако сте в чужбина и сте в беда, незабавно се свържете с българското представителство,
посолство в страната, в която се намирате. https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo
Потърсете помощ от полицията – дори на нямате документи. Вие вероятно сте жертва на
Съфинансирано
от Европейския съюз

сериозно престъпление и ще Ви окажат помощ.
„Трафикът на хора съществува“ (видео: https://youtu.be/yNren1Ck-sM)
Научете повече за проблемите, свързани с престъплението „трафик на хора“ на интернет
страниците на Националната комисия: www.antitraffic.government.bg и www.antitraffic.bg
ВАЖНИ КОНТАКТИ:
Единен европейски номер за спешни случаи 112
(напълно безплатен, без роуминг, набира се без код)

Национална комисия за борба с трафика на хора – тел. + 359 2 807 80 50
(работно време: от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 ч.), e-mail: office@antitraffic.government.bg

Местни комисии за борба с трафика на хора в градовете:
Благоевград, тел.: + 359 73 86 77 77, e-mail: blagoevgrad@antitraffic.government.bg;
Бургас, тел.: + 359 885 532 692, e-mail: burgas@antitraffic.government.bg;
Варна, тел.: + 359 52 820 677, e-mail: varna@antitraffic.government.bg;
Велико Търново, тел.: + 359 62 619 222, e-mail: vturnovo@antitraffic.government.bg;
Монтана, тел.: + 359 96305 471, e-mail: montana@antitraffic.government.bg;
Пазарджик, тел.: + 359 34 402 241, e-mail: pazardjik@antitraffic.government.bg;
Плевен, тел.: + 359 889 789 255, e-mail: pleven@antitraffic.government.bg;
Пловдив, +359 32 622 136, e-mail: plovdiv@antitraffic.government.bg;
Русе, тел.: + 359 82 841 918, e-mail: ruse@antitraffic.government.bg;
Сливен, тел.: + 359 44 611 336, e-mail: sliven@antitraffic.government.bg
ИА „Главна инспекция по труда“:
Гореща телефонна линия - 0700 17 670
Телефон за сигнали на български граждани, работещи в чужбина (00359) 2 8101 747

Национална телефонна линия за борба с трафика на хора, фондация Кампания А21 – 0800 20 100

Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) – http://www.knsb-bg.org/;
Трудово-правна приемна: 02/ 40 10 427
Помощ и съвети за Вашия живот, работа и пътувания в ЕС може да намерите в портала «Вашата
Европа» - той Ви помага да научите за правата си и да намерите практически съвети, когато пътувате из
ЕС: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm
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За общи въпроси относно ЕС, можете да се свържете и с Центъра за връзка Europe Direct или да се
обадите на безплатната телефонна линия от всяка точка на Европа 00 800 67 89 10 11 или онлайн
на https://europedirect.europa.eu, както и да се свържете с най-близкия център Европа Директно“ във
всяка страна-членка на ЕС
Информационен център Europe Direct СЛИВЕН се намира на ул. „Славянска“ № 3, ет. 4, гр. Сливен
тел.(++359 44) 411 832; (+359) 882 73 01 88; e-mail: europedirectsliven@gmail.com

Часът на Европа: възстановяване и подготовка за
следващото поколение

Европейската комисия представи своето предложение за мащабен план за възстановяване. За
да се гарантира, че възстановяването е устойчиво, съгласувано, приобщаващо и справедливо
за всички държави членки, Европейската комисия предлага да бъде създаден нов инструмент
за възстановяване, носещ названието NextGeneration EU, който да бъде включен в мощен,
модерен и преработен дългосрочен бюджет на ЕС. Комисията представи също
така адаптираната си работна програма за 2020 г., която ще определи приоритети сред
действията, необходими, за да се даде тласък на възстановяването в Европа и на нейната
устойчивост.
За да бъдат защитени животът и препитанието, възстановен единният пазар, както и да се
постигне трайно и проспериращо възстановяване, Европейската комисия предлага да бъде
използван пълният потенциал на бюджета на ЕС. С NextGeneration EU от 750 милиарда евро и
целевите увеличения на дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. общият
финансов капацитет на бюджета на ЕС ще достигне 1,85 трилиона евро.
NextGeneration EU ще набира средства, като таванът на собствените ресурси временно бъде
увеличен до 2,00 % от брутния национален доход на ЕС, което ще позволи на Комисията да
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изполва своя висок кредитен рейтинг, за да заеме 750 милиарда евро от финансовите пазари.
Това допълнително финансиране ще бъде насочвано чрез програми на ЕС и ще бъде погасено
през дълъг период от време в рамките на бъдещите бюджети на ЕС — не преди 2028 г. и не
по-късно от 2058 г. За да е възможно това да се осъществи по справедлив и споделен начин,
Комисията предлага редица нови собствени ресурси. Освен това, за да се предоставят
средства възможно най-скоро в отговор на най-неотложните нужди, Комисията предлага
настоящата многогодишна финансова рамка за периода 2014—2020 г. да бъде изменена, за да
е налично финансиране от 11,5 милиарда евро още през 2020 г.
Средствата, набрани за NextGeneration EU, ще бъдат инвестирани в три стълба:
1. Подкрепа за държавите членки с инвестиции и реформи
2. Енергичен импулс за икономиката на ЕС чрез стимулиране на частните
инвестиции
3. Извличане на поуки от кризата
Повече информация ще намерите тук.

ДОБРИ НОВИНИ ЗА БЪЛГАРИЯ:
ЕК одобри българска схема за 102 млн. евро за подкрепа на
средни компании, засегнати от епидемията от коронавируса

Европейската комисия одобри българска схема в размер на 200 милиона лева (приблизително
102 милиона евро) за подкрепа на средни компании, засегнати от епидемията от коронавирус.
Схемата е одобрена съгласно Временната рамка за държавната помощ, приета от Комисията
на 19 март 2020 г. и изменена на 3 април 2020 г. и 8 май 2020 г.
Публичната подкрепа ще бъде съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие
(87 милиона евро). Тя ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства в размер до 75
000 евро на компания и ще бъде достъпна за компании, които работят във всички сектори, с
изключение на първичното производство и преработката на селскостопански продукти,
рибарството, аквакултурите, горското стопанство и финансовия и хазартния сектор. Целта на
схемата е да отговори на нуждите от ликвидност на средни предприятия и да им помогне да
продължат дейността си по време на и след епидемията. Очаква се мярката да бъде от полза
за около 1500 средни компании.
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Комисията установи, че българската схема отговаря на условията, посочени във Временната
рамка. По-специално помощта ще бъде отпусната преди 31 декември 2020 г. и няма да
надвишава 800 000 евро на компания. Комисията заключи, че мярката е необходима,
подходяща и пропорционална за отстраняване на сериозни затруднения в икономиката на
държава членка, в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията,
определени във временната рамка. Въз основа на това Комисията одобри мерките съгласно
правилата на ЕС за държавната помощ.
Повече информация относно Временната рамка и другите действия, предприети от Комисията
за справяне с икономическото въздействие на пандемията от коронавирус, може да бъде
намерена тук.
Неповерителната версия на решението ще бъде представена под номер SA.57795 в регистъра
на държавните помощи на уебсайта на Комисията, посветен на конкуренцията, след като
евентуалните въпроси, свързани с поверителността, бъдат решени.

В България бе закупено ново медицинско оборудване от
най-висок клас, животоспасяващи медикаменти и лични
предпазни средства за здравните заведения, благодарение
на финансиране от ЕС

ЕК одобри над 20 млн. евро подкрепа по линия на политиката на
сближаване за справяне с извънредната здравна ситуация в България
Европейската комисия прие преразпределянето на над 20 милиона евро от финансирането по
линия на политиката на сближаване, за да засили реакцията на здравния сектор във връзка с
епидемията от коронавирус. Благодарение на това финансиране българското Министерство на
здравеопазването закупи ново медицинско оборудване от най-висок клас, животоспасяващи
медикаменти и лични предпазни средства за здравните заведения в цяла България,
включително над 377 дихателни апарати, над 2 милиона предпазни маски и 177 000 тестови
комплекта.
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Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра заяви: „Радвам се,
че бързите действия на Комисията и българските власти подкрепят болниците и
здравните работници в страната в борбата им срещу пандемията. Европейската
солидарност е още по-важна, когато допринася за спасяването на човешки животи и
защитата на работещите на първа линия.“
Благодарение на изключителната гъвкавост в рамките на Инвестиционната инициатива в
отговор на коронавируса, неизразходваните средства от Европейския фонд за регионално
развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. се пренасочват за
подобряване на капацитета за реагиране при кризи на системата на здравеопазването и я
правят по-устойчива на подобни кризи. Чрез тази програма ЕС вече е инвестирал 71 млн. евро
в подобряване на ефективността и достъпността на спешните здравни грижи в България,
благодарение на реконструкцията и модернизацията на спешните отделения в България
(повече от 230 обекта) и закупуването на 400 нови линейки, много от които са били използвани
за справяне със спешната ситуация.
Повече информация е налична и в този информационен документ.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящата публикация е на
информационен център «Европа Директно» - Сливен. Мненията изразени в нея не
отразяват официалната позиция на европейските институции.
Информационен център "Европа Директно - Сливен" е част от информационната мрежа Europe Direct и
се поддържа от Фондация Европейски младежки инициативи, съфинансиран от Европейския съюз.
„Европа Директно” 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 също и с Центъра за връзка Europe Direct или да
се обадите на безплатната телефонна линия от всяка точка на Европа 00 800 67 89 10 11 или
онлайн на https://europedirect.europa.eu
Помощ и съвети за Вашия живот, работа и пътувания в ЕС може да намерите в портала «Вашата
Европа» - той Ви помага да научите за правата си и да намерите практически съвети, когато пътувате из
ЕС: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm
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