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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.

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=bg
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php
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Какво прави ЕС срещу коронавируса 
 

 

От избухването на пандемията от коронавируса, Европейският съюз пое водеща роля в 

координирането на отговора. 

 

Ето няколко от най-важните неща, които ЕС прави в борбата срещу COVID-19: 

 

1. Забавяне на предаване на заболяването 

 

Безпрецедентните предизвикателства изискват безпрецедентни мерки. 

 

За да помогне за намаляване на пренасянето на вируса в Европа и отвъд нея, Европейският 

съюз затвори външните си граници за пътувания без основателна причина. В същото време в 

рамките на ЕС са въведени "зелени транспортни коридори" за гарантиране на доставките на 

важни стоки като медицинско оборудване. 

 

Предвидени са и допълнителни ресурси за Европейския център за профилактика и контрол 

върху заболяванията, който прави бързи оценки на риска и предоставя актуална информация за 

епидемиологичната обстановка. 

 

2. Осигуряване на медицинско оборудване 

 

ЕС оказва подкрепа на националните здравни системи, като осигурява достъп до запаси от 

доставки. 

Всички страни-членки имат бърз достъп до първия запас на медицински изделия по програмата 

RescEU, създадена в рамките на Механизма за гражданска защита за набавяне от ЕС на 

оборудване за реагиране при кризи. Изделията включват апарати за обдишване и защитни 

маски. 

 

Държавите от ЕС обединиха покупателната си способност, извършвайки съвместни покупки на 

оборудване, след като ЕС проведе голям международен търг.  

 

Бяха мобилизирани и над 3 млрд. евро помощ за повече тестове и подкрепа на здравните 

системи на страните-членки. ЕС също така организира набирането на 7,4 млрд. евро онлайн за 

разработване на ваксини, лекарства и методи за диагностика срещу вируса. 

 

3. Европейска солидарност 

 

Европейският парламент подкрепи нови правила, които дават възможноста на страните-членки 

да отправят искания за финансова помощ от Фонда „Солидарност“ на ЕС при спешните 

здравни случаи. Разширяването на обхвата на фонда означава, че за 2020 г. за страните в ЕС ще 

бъдат достъпни до 800 млн. за борба с коронавируса. 

 

4. Ускоряване на икономическото възстановяване 

 

За да помогне на ЕС да се съвземе бързо от икономическите и социалните последици от 

пандемията, Европейската комисия представи ново предложение за дългосрочния бюджет на 

https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200323IPR75622/institutsiite-na-es-predpriemat-deystviia-za-zakupuvane-na-meditsinsko-oborudvane
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200323IPR75622/institutsiite-na-es-predpriemat-deystviia-za-zakupuvane-na-meditsinsko-oborudvane
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_797
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ЕС за 2021-2027 г. с включен пакет от мерки за стимулиране на икономиката. Депутатите 

настояват за мащабен пакет от мерки за възстановяване и преустройство, финансиран от по-

голям дългосрочен бюджет и "облигации за възстановяване". 

 

Комисията представи също така пътна карта за координирано вдигане на ограничителните 

мерки, която залага на широкобхватно тестване и наличен достъп до предпазни материали. 

 

5. Подкрепа за икономиката 

 

Европейският съюз предлага пакет в размер на 540 милиарда евро за борба с кризата и 

подкрепа на работещите, бизнеса и държавите-членки. Европейският парламент също така 

одобри пакет от 37 млрд. евро от структурните фондове на ЕС в подкрепа на здравеопазването, 

бизнеса и работниците. 

 

Освен това Европейската централна банка предоставя 750 млрд. евро за облекчаване на 

държавния дълг, в допълнение към друга програма от 120 млрд. евро за количествени 

облекчения. 

 

6. Защита на работните места 

 

За да гарантира, че работниците могат да запазят работните си места и с цел да се избегнат 

масови уволнения в предприятията, засегнати от кризата, Европейската комисия предложи нови 

мерки, позволяващи субсидирана работа с намаляване на работното време (SURE). 

 

Комисията също така разблокира 1 млрд. евро от Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, които ще бъдат използвани от Европейския инвестиционен фонд за даването на 

гаранции на банки и други заемодатели. По този начин те ще бъдат стимулирани да осигурят 

ликвидност на около 100 000 малки фирми в размер на около 8 млрд. евро. 

 

7. Връщане на хора в ЕС / репатриране/ 

 

Десетки хиляди европейци, които се оказаха блокирани по целия свят без възможност за 

обратен транспорт, бяха върнати в ЕС благодарение на Механизма за гражданска защита. 

 

8. Насърчаване на научните изследвания 

 

 

Програмата на ЕС за изследвания "Хоризонт 2020" финансира 18 научни проекта и 151 

изследователски екипа в Европа за намиране на ваксина и по-задълбочено разбиране на 

COVID-19, подобряване на диагностиката, клиничното управление и лечението. 

 

9. Помощ за развиващи се страни 

 

Европейската комисия е заделила 20 млрд. евро за помощ на по-бедните страни страни извън 

ЕС като част от европейски пакет за координиран глобален отговор на COVID-19. 

 

10. Осигуряване на точна информация 

 

Разпространението на подвеждаща информация относно коронавируса поставя под заплаха 

здравето на много хора. Депутатите в ЕП призовават за осигуряване на достъп на хората до 

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200415IPR77109/paket-za-vzstanoviavane-i-fond-na-es-za-solidarnost-vv-vrzka-s-koronavirusa
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_652
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200323STO75617/koronavirus-parlamentt-odobri-osighuriavane-na-37-mlrd-evro-sreshchu-krizata
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_569
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200323STO75619/izsledvaniiata-koito-es-finansira-za-borba-s-koronavirusa
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200323STO75619/izsledvaniiata-koito-es-finansira-za-borba-s-koronavirusa
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200326STO75917/dezinformatsiia-kak-da-razpoznaete-i-da-sprete-mitovete-za-koronavirusa
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проверено съдържание на фактите от общ информационен източник и настояват социалните 

медии да вземат мерки срещу дезинформацията и езика на омразата. 

 

За допълнителна информация: 

 

 Мерките на ЕС във връзка с коронавируса  

 Страница на Европейската комисия за здравните аспекти на епидемията  

 Страница на Съвета за кризата с коронавируса 

 

 
 

 

ЕС в защита на работните места и икономиката  

по време на пандемията от коронавирус 
 

 „Трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да запазим работните места и 

поминъка на хората. Днес правим важна стъпка в тази посока: само четири месеца след като 

предложи неговото създаване, Комисията предлага да предостави 81,4 милиарда евро в 

рамките на инструмента SURE, за да се помогне за защитата на работните места и 

работниците, засегнати от пандемията от коронавирус в целия ЕС. В контекста на 

безпрецедентната криза, SURE е ясен символ на солидарност. Европа се е ангажирала да 

защитава гражданите.“ 

Урсула фон дер Лайен – Председател на Европейската комисия,  

24 август 2020 г. 

 

Основният приоритет на Европейската комисия е здравето на гражданите. Пандемията от 

коронавирус обаче предизвика голямо сътресение за европейската и световната икономики. 

Държавите от ЕС вече приеха или са в процес на приемане на бюджетни мерки и мерки в 

областта на ликвидността и политиката с цел повишаване на капацитета на 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_bg
https://ec.europa.eu/health/home_bg
https://www.consilium.europa.eu/bg/council-eu/
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здравните си системи и оказване на помощ на онези граждани и сектори, които са особено 

засегнати. 

 

За да се смекчи удара върху поминъка на хората и икономиката, Европейската комисия 

прие широкомащабни икономически мерки в отговор на пандемията за мобилизиране на 

всички ресурси в бюджета на ЕС в защита на човешкия живот и препитанието на хората.  

Една от мерките, която ще допринесе за запазване на работните места и за подкрепа на 

семействата, е стартиралата инициатива, наречена „Смекчаване на рисковете от безработица 

при извънредно положение“ (SURE). 

SURE — нов инструмент за смекчаване на рисковете от безработица  

 

Инструментът SURE е съществен елемент от цялостната стратегия на ЕС за защита на гражданите 

и смекчаване на тежките социално-икономически последствия от пандемията от коронавирус. 

Това е една от трите мрежи за сигурност, одобрени от Европейския съвет за защита на 

работниците, предприятията и държавите. 

След като Съветът одобри тези предложения, финансовата подкрепа ще бъде предоставена под 

формата на заеми, отпуснати при благоприятни условия от страна на ЕС за държавите членки. 

Тези заеми ще помагат на държавите членки да се справят с внезапните увеличения на 

публичните разходи за поддържане на заетостта. По-конкретно те ще помогнат на държавите 

членки да покрият разходите, които са пряко свързани с финансирането на националните 

режими на работа при непълно работно време, и други подобни мерки, които са въвели в 

отговор на пандемията от коронавирус, по-специално по отношение на самостоятелно заетите 

лица. 

След консултации с държавите членки, поискали подкрепа, и след оценка на техните заявления, 

Европейската комисия предложи на Съвета да одобри предоставянето на финансова подкрепа 

за: 

 Белгия - 7,8 милиарда евро 

 България - 511 милиона евро  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu_coronavirus_response.pdf
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 Чехия - 2 милиарда евро  

 Гърция - 2,7 милиарда евро  

 Испания - 21,3 милиарда евро  

 Хърватия - 1 милиард евро  

 Италия - 27,4 милиарда евро 

 Кипър - 479 милиона евро 

 Латвия - 192 милиона евро 

 Литва - 602 милиона евро 

 Малта - 244 милиона евро 

 Полша - 11,2 милиарда евро 

 Румъния - 4 милиарда евро  

 Словакия - 631 милиона евро  

 Словения - 1,1 милиарда евро  

Какво представлява инструментът SURE и как ще функционира 

„Работниците в момента живеят при огромна несигурност и ние трябва да ги подкрепим, за 

да преодолеят тази криза, и да дадем нов тласък на нашите икономики. Ето защо Комисията 

предложи инструмента SURE, за да помогне за защитата на работниците и да улесни 

икономическото възстановяване. Днес приветстваме силния интерес на държавите членки 

към достъпа до евтино финансиране, налично в рамките на SURE, в подкрепа на режими на 

работа при непълно работно време и подобни мерки, и очакваме бърз процес на вземане на 

решение, за да започнем изплащането на заемите.“  

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията, отговарящ за 

икономиката в интерес на хората 

Новият Европейски инструмент за временна подкрепа за смекчаване на рисковете от 

безработица при извънредно положение (SURE),  е предназначен да спомага за поддържане на 

заетостта и защита на работещите, засегнати от коронавирусната пандемия.  

По линия на Инструмента ще се предоставя финансова помощ под формата на заеми, които се 

отпускат от ЕС на държавите членки при благоприятни условия и чийто общ размер може да 

достигне 100 милиарда евро. Тези заеми ще помагат на държавите членки да се справят с 

внезапните увеличения на публичните разходи за поддържане на заетостта.  

В частност тези заеми ще помагат на държавите членки да покриват своите разходи, които са 

пряко свързани със създаването, удължаването на срока или разширяването на обхвата на 

национални схеми за работа с намалено работно време и други подобни мерки, въведени от тях 

за самостоятелно заетите лица в отговор на настоящата коронавирусна пандемия. 
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Какво представляват схемите за работа с намалено работно време? 

Схемите за работа с намалено работно време са програми, които дават възможност при 

определени обстоятелства търговските дружества, изпитващи икономически затруднения, 

временно да намалят работното време на своите служители, на които се предоставя публична 

подкрепа за доходите за неотработените часове. Подобни схеми се прилагат и за заместване на 

доходите на самостоятелно заетите лица. 

По линия на Инструмента SURE ще бъде осигурена допълнителна подкрепа от ЕС за 

финансиране на схемите за работа с намалено работно време в държавите членки и други 

подобни мерки, с което ще се спомогне за поддържането на заетостта. 

Всички държави членки вече са въвели национални схеми за работа с намалено работно време 

под някаква форма. 

„Въвеждането на режими на работа при непълно работно време изигра съществена роля за 

смекчаването на последиците върху заетостта от пандемията от COVID-19. SURE е 

приносът на Европейския съюз за тези основни мрежи за сигурност. Инструментът ще 

спомогне за защитата на работниците от безработица и за запазването на работните 

места и уменията, от които ще се нуждаем, когато нашите икономики се възстановят. 

Силният интерес от страна на държавите членки потвърждава жизненоважното значение 

на тази схема.“ 

Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката 

Защо Европейската комисия съсредоточава усилията си в подкрепа на 

схемите за работа с намалено работно време? 

Инструментът SURE е само един елемент от цялостната стратегия на ЕК за защита на гражданите 
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и смекчаване на тежките социално-икономически последствия от пандемията. 

Много предприятия, изпитващи затруднения, са принудени временно да спрат или значително 

да свият дейността си и съответно да намалят работното време на служителите си. Схемите за 

работа с намалено работно време предотвратяват ненужните съкращения и така благодарение 

на тях временното сътресение няма да окаже по-тежки и дълготрайни отрицателни последствия 

върху икономиката и трудовия пазар на държавите членки. Това спомага за поддържане на 

доходите на семействата и запазване на производствените мощности и човешкия капитал на 

предприятията и икономиката като цяло. 

Как ЕК ще осигури и предостави финансиране за Инструмента SURE? 

Финансовата помощ по линия на Инструмента ще бъде под формата на заеми от ЕС за 

държавите членки, поискали подкрепа. 

За да финансира заемите за държавите членки, Европейската комисия ще набира заемни 

средства на финансовите пазари. След това тя ще отпуска на държавите членки заеми при 

благоприятни условия. Така държавите членки биха извлекли полза от високия кредитен 

рейтинг на ЕС и съответно от по-ниските разходи по заемите. 

Заемите ще бъдат подкрепени от система от доброволни гаранции, учредени от държавите 

членки в полза на ЕС. Инструментът ще влезе в действие, когато всички държави членки са 

учредили такива гаранции. 

 

Как ще се определят условията по всеки отделен заем? 

Тези заеми следва да бъдат използвани от държавите членки за финансиране на схеми за 

работа с намалено работно време за служителите или подобни мерки за самостоятелно заетите 

лица. 



 Съфинансирано  
от Европейския съюз 

 

След като получи искане за финансова помощ от държава членка, Комисията се консултира със 

съответната държава членка, за да провери какъв е размерът на увеличението на публичните 

разходи, което е пряко свързано със създаването, удължаването на срока или разширяването на 

обхвата на споменатите схеми или подобни мерки за самостоятелно заетите лица. Благодарение 

на тази консултация Комисията ще може правилно да прецени какви да бъдат условията по 

заема, в т.ч. размерът, максималният среден срок до падежа, цената и техническите условия и 

ред за отпускането и усвояването му. 

Въз основа на консултацията Комисията представя на Съвета предложение за решение за 

предоставяне на финансова помощ. 

Одобрената финансовата помощ ще бъде под формата на заем от ЕС за държавата членка, 

поискала подкрепа. 

Как ще работи гаранционната система? 

Отпускането на заеми на държавите членки по линия на Инструмента ще бъде подкрепено от 

система от доброволни гаранции от държавите членки. Тази система ще даде възможност на 

Европейската комисия да повиши обема на заемите, които може да се предоставят на 

държавите членки. 

Гаранционната система е необходима, за да може да се постигне необходимата заемна 

способност, като същевременно се осигури предпазливо финансиране на Инструмента. 

За тази цел е нужно да се осигури минимален размер на учредените гаранции (а именно 25 % 

от максималния размер на заемите от 100 милиарда евро). 

Каква е връзката между Инструмента SURE и обявената по-рано Европейска схема за 

презастраховане срещу безработица? 

В своето съобщение за съгласуваните си икономически мерки в отговор на коронавирусната 

пандемия Европейската комисия пое задължение да ускори подготовката на своето 

законодателно предложение за Европейска схема за презастраховане срещу безработица. 

Инструментът SURE представлява спешното пускане в действие на посочената схема и е 

специално замислен като незабавна мярка в отговор на предизвикателствата, създадени от 

пандемията. 

Той по никакъв начин не изключва създаването на постоянна схема за презастраховане срещу 

безработица. 

Какви са следващите стъпки? 

Предложението на Комисията за Инструмента SURE ще трябва да бъде одобрено бързо от 

Съвета. 

Новият инструмент ще бъде временен. Продължителността и обхватът му са ограничени до 

преодоляването на последствията от коронавирусната пандемия. 

Контекст 
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Като част от реакцията на коронавируса на 2 април 2020 г. Комисията предложи инструмента 

SURE. На 19 май 2020 г. държавите членки в Съвета приеха регламента за създаване на SURE. 

Участието на всяка държава членка в общия размер на гаранцията съответства на нейния 

относителен дял в общия брутен национален доход (БНД) на Европейския съюз въз основа на 

бюджета на ЕС за 2020 г. 

 

Допълнителна информация 

Предложение на Комисията за регламент на Съвета 

Съобщение за медиите: Коронавирус: Комисията мобилизира всичките си ресурси, за да опази 

живота и препитанието на хората 

Информационен документ: Подкрепа за държавите членки с цел защита на работещите и 

поддържане на заетостта – Инструментът SURE 

Съобщение за медиите: Комисията представя европейски координирани мерки за 

противодействие на икономическите последици от коронавируса 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_582
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_regulation.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_582
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_459
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Лятната кампания „ЕС близо до Вас“  
  
Пандемията COVID-19 обърка много планове, включително и тези на нашия информационен 

център „Европа Директно – Сливен“. 

В годишният комуникационен план на центъра беше заложено традиционната 

информационната кампания в различни населени места на областта да стартира през месец 

април в град Твърдица по време на традиционния регионален събор „Цветница“. 

Въведеното извънредно положение през м.март и забраната за провеждане на публични 

събития на открито и закрито осуети първоначално планираните дейности, затова се наложи да 

отложим кампанията до момент, когато мерките няма да бъдат толкова строги. Затова се 

наложи да бъдем по-гъвкави и да се включваме и в други, непланирани събития, разбира се 

при максимално спазване на противоепидемиологичните мерки. 

Със закъснение, ежегодната ни кампания „ЕС близо до вас“ с пътуващия мобилен 

информационен щанд стартира на 16 юли 2020 г., когато посетихме Фолклорния празник „Да се 

хванем на хорото“, по покана на НЧ „Дружба 1993“. Събитието се проведе в градинката пред 

читалището в кв. „Дружба“ – Сливен, повод фолклорен клуб „Мъниста“ да покаже на събралата 

се публика своите нови цветни отличителни тениски, осигурени по проект, финансиран от 

Обществен дарителски фонд – Сливен. 
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В началото на август поставихме мобилен щанд пред нашата сграда по време на изложбата 

„Завръщане в миналото в стихове и снимки“, която се организира от Фондация „Добродетел“ по 

Дарителски кръг „За по-доброто бъдеще на Сливен“. Изложбата беше разположена на улицата 

и така минувачите можеха да я разгледат безплатно и да получат информационни материали от 

Европа Директно – Сливен. 

 

 

От 19 до 23 август кампанията посети в с. Жеравна, община Котел, където се проведе  „Училище 

за бабини занаяти“, организирано от Обществен дарителски фонд. Ние се включихме в 

заниманията за баби, родители и внучета в бившето Килийно училище, в което е 
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учил самият Йордан Йовков. Заниманията включваха интересни състезания за малки и големи, 

представяния на книги, творчески работилници и много веселие. 

Участниците и зрителите получиха от нас полезни информационни материали, отговори на 

интересуващи ги въпроси и награди. 

 

 

На 27 август вечерта пред галерия „Седем“ в центъра на Сливен се проведе инициативата „Две 

следи“, организирана от Фондация „Добродетел“. Събитието включваше изложба с живописни 

картини на известни сливенски художници и концерт на талантливата китаристка Мария 

Караиванова. По покана на организаторите, Европа Директно – Сливен разположи своя 

мобилен информационен щанд на входа на галерията, където преминаващите 



 Съфинансирано  
от Европейския съюз 

 

граждани и участниците в събитието можеха да се спрат, да получат безплатни информационни 

материали и да зададат интересуващите ги въпроси. След приключването на събитието, щандът 

ни се премести на площад „Левски“, където продължихме да раздаваме материали и да 

популяризираме центъра сред преминаващите граждани. 
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И лятната ни кампания приключи в последния ден от месец август в село Панаретовци, община 

Сливен, по покана на НЧ „Пробуда 1938“ за организирания от тях Летен празник по терлици. 

Там всички деца получиха подаръци – книжки от Европейския информационен център. 
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Информационната кампания  „ЕС близо до вас“ е ежегодна инициатива на Европа 

Директно – Сливен и има за цел да повишава информираността на гражданите от 

Сливенска област относно Европейските политики и приоритети. 

Всички посетители на информационните щандове имат възможност да получат безплатна и 

полезна информация по европейски теми: правата и сигурността им като европейски граждани, 

права на потребителите и пътниците, работа и пътуване в ЕС, възможности за обучение, 

финансиране на бизнес, защита от попадане в трафик на хора, а децата получават 

образователни и занимателни книжки и промоционални материали. 

Очаквайте ни и през есента в местни и регионални прояви на територията на областта. 

Приемаме покани за участие на тел. 0882 73 01 88 или е-мейл europedirectsliven@gmail.com.  

Снимки от кампанията можете да видите на фейсбук страницата на Европа Директно – Сливен: 

https://www.facebook.com/pg/SlivenEuropeDirect/photos/?tab=album&album_id=163579374659764

9 

 
 

mailto:europedirectsliven@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/SlivenEuropeDirect/photos/?tab=album&album_id=1635793746597649
https://www.facebook.com/pg/SlivenEuropeDirect/photos/?tab=album&album_id=1635793746597649
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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  

 

http://europa.eu/europedirect/write_to_us/mailbox/index_bg.htm
https://europedirect.europa.eu/
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm

