Електронен информационен бюлетин
бр. 5 (септември - октомври) 2020 г.

Теми на броя:
 Пътуване по време на пандемията от коронавирус: Какво е важно да
знаем
 Състоянието на Съюза 2020: Да изградим света, в който искаме да
живеем: жизнен съюз в един уязвим свят
 Европа Директно Сливен насърчава използването
материали на ЕС сред учителите в областта

на

учебни

 Евробазар‘2020 се проведе за Празника на Сливен – Димитровден
 18-ти октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора:
Национална кампания 2020 „Трафикът на хора с цел сексуална
експлоатация съществува – задaйте си въпросите!“

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..
Съфинансирано
от Европейския съюз

Пътуване по време на пандемията от коронавирус:
Какво е важно да знаем
Гражданите на ЕС имат право да се движат свободно в рамките на Съюза. Същевременно
настоящата пандемия доведе до различни ограничения в целия Европейски съюз. С цел да
осигурят яснота за гражданите и да улеснят живота им, държавите членки се споразумяха да
подобрят координацията помежду си.
Те ще споделят най-новите епидемиологични данни с Европейския център за профилактика и
контрол върху заболяванията, който публикува цветна карта на Европа (включваща и данни от
асоциираните към Шенген държави), която ще се актуализира ежеседмично, с обозначения в
различни цветове в зависимост от риска в даден регион.
Ако пътувате от „зелен“ регион, няма да има ограничения. Когато пътувате от „оранжев“ или
„червен“ регион, националните правителства могат да поискат да се тествате или да бъдете
поставен под карантина. Правителствата ще предоставят ясна и навременна информация, преди
да въведат такива мерки.

ЗЕЛЕНО За период от 14 дни: под 4 % положителни тестове за предходната седмица и по-малко
от 25 случая на 100 000 души.
ОРАНЖЕВО За период от 14 дни: 4 % или повече положителни тестове за предходната седмица,
но по-малко от 50 случая на 100 000 души ИЛИ под 4 % положителни тестове за предходната
седмица, но между 25 и 150 случая на 100 000 души.
ЧЕРВЕНО За период от 14 дни: 4 % или повече положителни тестове за предходната седмица и
50 или повече случая на 100 000 души ИЛИ над 150 случая на 100 000 души.
СИВО Няма достатъчно информация за оценяване според критериите, напр. броят на
извършените тестове е 300 или по-малко на 100 000 души.
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Какво трябва да знаете, ако пътувате по време на пандемията?
Ако пътувате от зона, която не е „зелена“, държавата членка на пристигане може да
поиска да бъдете поставен под карантина и/или да бъдете тествани след пристигането
си за заразяване с коронавирус.
Трябва да посетите уебсайта „Re-open EU“, за да научите какви мерки се прилагат на
мястото, където отивате.
Трябва да проверите картата, за да разберете какъв е рискът на мястото, където
отивате.

В някои държави членки ще можете да замените теста след пристигането с тест,
извършен преди заминаването.
При пътуване до друга държава членка може да се наложи да подадете формуляри за
локализация на пътници.
Как са защитени правата Ви на свободно движение при пътуване в ЕС по време на
пандемията?
 Можете да пътувате от „зелени“ региони без никакви ограничения.
 Винаги имате право да се върнете в държавата членка, на която сте гражданин или в
която пребивавате.
 Не трябва да бъдете дискриминирани.
 Всички мерки, ограничаващи свободното Ви движение, трябва да бъдат
пропорционални, но по принцип не трябва да Ви се отказва влизане в съответната
страна.
 Ако пътувате във връзка с изпълнението на ключови функции или поради нужда от
първостепенно значение, няма да се изисква да се подлагате на карантина.
Права на пътниците в ЕС
Пътниците и туристите могат да бъдат спокойни, че правата им са защитени. Европейската
комисия публикува тълкувателни насоки относно прилагането на някои разпоредби от
законодателството за правата на пътниците в ЕС в контекста на пандемията от коронавирус.
Подробна информация за вашите права на пътник, можете да намерите на уебсайта Вашата
Европа, предоставящ помощ и съвети за гражданите на ЕС и техните семейства.
Консулска помощ за граждани на ЕС в чужбина
Граждание на ЕС имат право да потърсят помощ от посолството или консулството на всяка
друга държава от ЕС, ако се окажат в положение, в което се нуждаят от съвет или помощ в
държава извън ЕС, където няма посолство или консулство на тяхната държава. Информация за
правата на гражданите на ЕС на дипломатическа или консулска закрила извън ЕС
Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност помагат за репатрирането на
блокирани в чужбина граждани на ЕС от цял свят, а държавите членки предоставят съвети
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относно ограниченията за пътуване. Гражданите на ЕС, които се нуждаят от помощ извън
Съюза, се насърчават да се свържат с органите на своята държава от ЕС
Най-често задавани въпроси и отговори във връзка с пътуване по време на пандемия:
Какъв вид мерки могат да прилагат държавите — членки на ЕС, по
отношение на пътниците, пристигащи от рискови зони?
Държавите членки решават дали да прилагат определени мерки, като карантина
или тестване, по отношение на пътниците, пристигащи от „оранжеви“, „червени“
или „сиви“ зони. Информация за това какви мерки прилагат държавите членки е на
разположение на уеб платформата Re-open EU. Мерките не трябва да бъдат
дискриминационни, т.е. те се прилагат и по отношение на завръщащи се граждани на
съответната държава членка.
Аз съм шофьор на камион / медицинска сестра/ студент/ дипломат/
журналист. Трябва ли да се подлагам на карантина след преминаване на
границата? Трябва да се върна у дома, защото майка ми не се чувства
добре или за погребение на близък? Необходимо ли е да се подлагам на
карантина?
Ако трябва да пътувате по наложителна причина, няма да се изисква да се подлагате на
карантина. Това е така, защото ЕС отчита факта, че макар и да е необходимо да се защитим от
разпространението на вируса, съществуват съществени причини, поради които на гражданите
на ЕС се налага да използват своето право на свободно движение без ограничения.
Държавите членки се споразумяха следните категории пътници да бъдат освободени от
изискването за подлагане на карантина, когато упражняват основната си функция или
задоволяват основна необходимост:













работници или самостоятелно заети лица, упражняващи професии от критично значение,
включително здравни работници, погранични и командировани работници, както и
сезонни работници;
транспортни работници или доставчици на транспортни услуги, включително шофьори
на товарни превозни средства, превозващи стоки за използване на територията, както и
преминаващите транзитно;
пациенти, пътуващи по неотложни медицински причини;
ученици, студенти и лица в процес на обучение, които пътуват в чужбина ежедневно;
хора, пътуващи заради неотложна бизнес или семейна причина;
дипломати, служители на международни организации и лица, поканени от
международни организации, чието физическо присъствие е необходимо за доброто
функциониране на тези организации, военнослужещи, полицейски служители и
хуманитарни работници и служители в областта на гражданската защита при изпълнение
на техните функции;
транзитно преминаващи пътници;
морски лица;
журналисти, които изпълняват служебните си задължения.
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Ако пътувам транзитно (например от Германия до Нидерландия през
Белгия), какво ще трябва да направя? Ако са въведени мерки за поставяне
под карантина, необходимо ли ще е да се подлагам на тях два пъти?
Ако преминавате транзитно през Белгия, няма да е необходимо да се подлагате
на карантина там, дори и страната да налага ограничения на пътниците, пристигащи от
Германия. Ако обаче преди да отпътувате за Нидерландия, имате престой в Белгия, трябва да
проверите мерките, които прилага държавата членка, както е посочено на уеб платформата Reopen EU, по отношение на пътниците, пристигащи от региона в Германия, от който заминавате.
На картата, публикувана от Европейския център за профилактика и контрол върху
заболяванията, можете да видите дали регионът, от който заминавате, е отбелязан като „зелен“,
„оранжев“, „червен“ или „сив“. Ако Вашият регион е отбелязан като „зелен“, ще знаете, че няма
да бъдете обект на мерки, като карантина или тестване.
Прилагат ли се ограничителни мерки, ако само шофирам през дадена
държава? А в случай че спирам на бензиностанция или че се прекачвам на
влак?
Транзитно преминаващите пътници не следва да подлежат на ограничителни
мерки, като тестване или карантина.
Къде мога да намеря информация за ограниченията за пътуване?
Информация се предоставя на уеб платформата Re-open EU с връзка към картата,
публикувана всяка седмица от Европейския център за профилактика и контрол
върху заболяванията.
Държавите членки ще предоставят подробна информация на останалите държави членки и на
Европейската комисия за предстоящите ограничения на свободното движение или
премахването на ограниченията за пътуване. Тези промени ще се публикуват и на платформата
Re-open EU. По принцип информацията за новите мерки ще се публикува 24 часа преди
влизането им в сила.
Какво ще стане, ако бъдат обявени нови мерки, докато пътувам към дома
или към друга държава — членка на ЕС?
Общата карта, публикувана от Европейския център за профилактика и контрол
върху заболяванията, ще се актуализира веднъж седмично. Благодарение на това
гражданите ще разполагат с редовна информация за равнищата на риск в целия ЕС. По
принцип информацията за новите мерки ще се публикува 24 часа преди влизането им в
сила.
Ако трябва да си направя тест „при пристигане“, къде мога да намеря
информация за това как да го направя?
Ако е необходимо да си направите тест „при пристигане“, тази информация ще
бъде посочена на уеб платформата Re-open EU.
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Могат ли държавите — членки на ЕС, да забранят на гражданите да пътуват
в рамките на ЕС?
По принцип държавите членки не трябва да забраняват влизането на хора,
пътуващи от други държави членки. Вместо това, ако преценят, че е необходимо,
те могат да прилагат мерки, като карантина или тестване. Забраните за влизане трябва да
бъдат ограничени до абсолютно извънредни ситуации, като например общо
ограничаване на движението на гражданите в цялата страна.
Мога ли да пътувам до ЕС от държава извън ЕС?
За много от пътуванията от държави извън ЕС остава в сила временно
ограничение на неналожителните пътувания.
Това обаче не е пълна забрана за пътуване: ако сте гражданин на ЕС или дългосрочно
пребиваващ, Вие и членовете на Вашето семейство следва да имате право да пътувате до
Европа. Същото важи и ако имате наложителна причина да дойдете в Европа.
ЕК призова и ще продължи да призовава държавите членки да разрешават веднага влизането
на лица, които имат надлежно доказани небрачни отношения с европейски граждани и
пребиваващи в ЕС лица. Около половината от държавите членки вече са предприели действия в
тази посока и Комисията очаква допълнителен напредък.
Повече информация по въпросите можете да намерите на:
 Сайта на Европейската комисия
 Сайт Re-Open EU
 Списък на всички национални органи, които публикуват съвети за пътуване можете
да намерите тук . За България това е на сайта на Министерство на външните работи:
https://mfa.bg/bg/embassyinfo/
Информацията, публикувана в този материал, не е изчерпателна. Цялата отговорност за
съдържанието е на информационен център «Европа Директно» - Сливен.
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Състоянието на Съюза 2020
Да изградим света, в който искаме да живеем: жизнен съюз в един уязвим свят
„Бъдещето ще бъде такова, каквото го сътворим. Европа ще бъде такава, каквато
искаме да бъде“.
Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия
16 септември 2020 г.
На 16 септември 2020 председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен
произнесе своята първа реч за състоянието на Съюза пред Европейския парламент. В нея тя
представи своята визия за Европа и приоритетите за предстоящата година.
Дебатът за състоянието на Съюза (SOTEU) е важен момент от демокрацията на ЕС. Всяка година
през септември Европейският парламент извършва обща проверка на конкретните действия на
Европейската комисия. На този ден избраните от вас членове на Европейския парламент задават
въпроси на Европейската комисия за извършената работа и предстоящите приоритети,
извеждайки на преден план вашите притеснения и очаквания, гарантирайки отчетността и
спазване на ангажиментите на Комисията.
Дебатът за състоянието на ЕС се съсредоточава върху важни въпроси като предстоящото
възстановяване на икономиката, изменението на климата, младежката безработица и
миграционните потоци. Това ежегодно събитие играе значителна роля за насърчаването на
един по-прозрачен и демократичен Съюз. То е възможност Европейският съюз да се доближи
до гражданите, като акцентира върху основните действия и предизвикателства през годината.
Правата на гражданите и демократичният процес са в центъра на уникалния пленарен дебат.
Дебатът за състоянието на Европейския съюз през 2020 г. се провежда по време, когато цари
несигурност. Европа преживява един от най-трудните си периоди, като пандемията от
коронавирус продължава да засяга всички аспекти на обществения живот. В този момент на
дълбоки промени и големи сътресения европейската и световната икономика понасят тежки
загуби вследствие на ограничителните мерки във връзка с Covid-19.
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В речта си за състоянието на Съюза, произнесена на 16 септември 2020 г., председателят на
Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи визията си за Европа, която излиза посилна от пандемията, заредена с нови сили и жизненост. С NextGenerationEU Европа получава
уникален шанс да извърши целенасочена промяна. Тя разполага с необходимите за целта визия,
план и инвестиции. За да може Европа да стане екологосъобразна, цифрова и по-устойчива,
Европейската комисия ще се съсредоточи върху:








Защитата на живота и поминъка на хората в Европа, на здравето на гражданите и
стабилността на икономиката;
Укрепване на градивните елементи на Европейския зелен пакт и повишаване на нашите
амбиции;
Лидерство в областта на цифровата трансформация, особено по отношение на данните,
технологиите и инфраструктурата;
Извличане на максимална полза от единния пазар;
Продължаване на глобалните усилия за разработване на достъпна, на приемлива цена и
безопасна ваксина срещу COVID-19;
По-категорична реакция на глобалните събития и задълбочаване на отношенията ни с
най-близките съседи и глобалните партньори на ЕС;
Възприемане на нов подход към миграцията, запазване на бдителност по отношение на
върховенството на закона и изграждане на съюз, в който няма място за расизъм и
дискриминация.

Пълната реч за състоянието на Съюза, произнесена от председателя Фон дер Лайен на
пленарното заседание на Европейския парламент на български език може да бъде намерена
тук.
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Европа Директно Сливен насърчава използването на учебни
материали на ЕС сред учителите в областта

На 14 и 15 октомври 2020 г. в ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен се проведе методична среща на
учителите по география и икономика, история и цивилизация, философия, гражданско
образование и свят и личност от Област Сливен, организирана от Регионално управление на
образованието – Сливен.
По любезната покана на организаторите, Европа Директно
Сливен се включи в срещата, за да представи обучителните
платформи и материали на ЕС в помощ на учителите от
основните и средните училища.
На вниманието на участниците беше представен Къта за
обучение на ЕС, където учениците могат да намерят игри,
състезания и книги, които ще им помогнат да научат много
неща за ЕС позабавен начин, в класната стая или вкъщи.
Уебсайтът също така предлага информация за ученето и доброволческата дейност в чужбина. А
учителите освен вдъхновение за планирането на уроците, могат да открият възможности за
създаване на контакти с други училища и учители в
целия ЕС.
За да бъде подпомогнато навлизането в новия предмет
по
„Гражданско
образование“
за
11
клас,
преподавателите могат да намерят поредица от
безплатни видеоуроци по предмета, които са създадени
от Представителството на Европейската комисия в
България, Софийска платформа и Уча.се. Инициаторите
подготвят и помагало за преподаване на темите в
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помощ на учителите. Материалите могат да бъдат намерени на сайта Уча.се.
Участниците в срещата от над 80 училища на областта получиха комплекти с печатни материали
от Европа Директно – Сливен, които могат да използват в работата си с учениците: „Европа +
Заедно!“, „Да открием Европа“, „Европейският съюз – същност и дейности“, „Аз и ЕС“, Карта на
Европейския съюз, Пътна карта на ЕС 2020 и др.
За повече информация към обучителните материали на ЕС:





Кът за обучение
Видео уроци по „Гражданско образование“ 11 клас
Уеб-страница на Европейски парламент за образование и обучение
Служба за публикации на ЕС

Участието на Европа Директно – Сливен в срещата с учителите е част от Информационната
кампания „ЕС близо до Вас“, която се провежда през цялата година и има за цел да повишава
информираността на гражданите от Сливенска област относно Европейските политики и
приоритети, да популяризира работата на мрежата Европа Директно и да предоставя
материали, информация и съвети на различни групи от общността.
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=1635793746597649

Евробазар’2020 се проведе за Празника на Сливен

Евробазар’2020, организиран от Информационен център „Европа Директно-Сливен“, с
подкрепата на Община Сливен, се проведе на Димитровден около фонтана „Кълбото“. В него се
включиха местни организации и институции, земеделски производители, занаятчии и др. С
информационни щандове участваха Европа Директно-Сливен и Местната комисия за борба
Съфинансирано
от Европейския съюз

с трафика на хора. Посетителите имаха възможност да си вземат безплатни печатни материали
относно политиките на ЕС в различни области, както и отговори на въпроси как могат да
получат помощ и съвети при конкретни проблеми, засягащи техните права като граждани на ЕС.
За децата имаше детски книжки с европейска тематика, карти на Европейския съюз и други
промоционални материали.
Младежки дом - Сливен участва с информационен щанд и с благотворителна разпродажба в
подкрепа на Дияна Русева, която има нужда от бъбречна трансплантация. На щанда се
продаваха ръчно изработени гривни, гердани и други аксесоари, предоставени от дарители за
каузата. Базарът предлагаше и бижута, изработени благотворително от художничката Пенка
Кушкиева, като цената на всяко бижу бе символична и покриваше стойността на вложените
материали. Организаторите съобщиха, че всеки, който желае да се включи в каузата, може да си
купи бижута и книги и от Младежкия дом, който се намира на ул. „Д-р Константин Стоилов“ №
16.
Обществен дарителски фонд - Сливен се включи в проявата с благотворителен базар и артработилница за деца. Благотворителният базар предложи издания на фонда, посветени на
миналото на града ни, както и изделия, изработени в Социалната работилница. В артработилниците деца щамповаха звезди върху торбички от плат и така пресъздадоха логото на
ЕС.
Клуб „Сръчници“ към Народно читалище „Дружба-1993“- Сливен предлагаше на своя
щанд тъкани пана и плетива на две куки, изработени от Николинка Димова, и плетива на една
кука, изплетени от Живка Кондева.
Фондация „Инициатива съпричастност“ предлагаше ръчно изработени бижута от стъкло. В
базара със свой щанд се включи и Пенка Иванова от с.Омарчево, производител на мед.
Майсторката на гайтани и шевици Стефка Харалампиева („Вичеф стил“) участва в базара с
мъжки и женски ризи, престилки и платнени торби, всички украсени богато с красиви шевици.
Авторката Надежда Тодорова от Твърдица бе подредила на своя щанд картички, магнити и
големи и малки гоблени с шевици.
Клуб „Сръчни ръце“ към НЧ „Светлина-1928“- с. Самуилово, участва в базара с ръчно
изработени картички, пликове, цветя, кутийки от хартия, вазички от бутилки, картини от
шишарки, рамки за снимки от естествени материали и др.
Евробазар е традиционна инициатива на Европа Директно – Сливен, която се провежда всяка
година на открито в центъра на града и включва информационни щандове, представяне на
проекти, местни организации и институции, благотворителни инициативи и др.
За повече информация и заявки за участие:
Европа Директно – Сливен, тел. 044 411 832р e-mail: europedirectsliven@gmail.com
Снимки от базара можете да видите на Фейсбук страницата:
https://www.facebook.com/eurobazarsliven/?ref=page_internal
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18-ти октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора
Национална кампания 2020

Националната комисия за борба с трафика на хора и Местната комисия за борба с трафика на
хора (МКБТХ), гр. Сливен провеждат ежегодната информационна кампания по повод 18-ти
октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора. Кампанията тази година се провежда
под наслов „Трафикът на хора с цел сексуална експлоатация съществува”.
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Въвличането в този вид експлоатация е една от най-разпространените форми на трафик,
съгласно официалните данни на Прокуратурата на Република България и Европейската комисия.
Над 85% от идентифицираните жертви в България са жени, които биват подлъгани и
експлоатирани сексуално, включително зад граница.
Често тези хора, водени от мечтите си за по-добър живот за тях и семействата им, избират да
рискуват, за да създадат кариера в развлекателния бизнес или в сферата на услугите, а дори
и съзнателно избират да предоставят сексуални услуги, без да очакват, че в действителност
друг ще печели от продажбата на тялото им.
И тогава се сблъскват с насилието, терора, срама и страха.
Пътят назад е труден, но жертвата винаги има шанс да се измъкне, да събере сили и да
изгради живота си отново. Още по-добре е, когато хората се информират, помислят добре и
се запитат какви рискове носи тази идеално описана реалност.
Видео: https://youtu.be/B2JZELYAm5o
Задайте си въпросите:









Получавате ли примамливи обещания за работа с много високо заплащане?
Предлагат ли Ви непознати пътуване в чужбина?
Предлагат ли Ви скъпи подаръци и съвместно съжителство?
Държат ли Ви в неизвестност или изолация?
Казват ли Ви как да се държите?
Страхувате ли се?
Тормозят ли Ви?
Искат ли от Вас лични снимки, предизвикателно видео, информация за семейството
Ви, лични данни?

Ако отговорите с „ДА”на един или повече от тези въпроси, Вие сте в риск!
Планирате пътуване с цел работа зад граница? Бъдете изключително внимателени и
предпазливи. Не всички са добронамерени към Вас. Биха излъгали, за да спечелят, като
продават тялото Ви.
Тези хора са престъпници. Ползвателите на сексуални услуги от жертви на трафик също
носят наказателна отговорност.
Ако сте в беда, незабавно се свържете с българското представителство в страната, в която се
намирате. Потърсете помощ от полицията – дори и да сте с отнети документи; от
неправителствена организация, работеща с хора в нужда; от близките си или на някой от
телефонните номера от този списък:
ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ: 112 (безплатен, 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:
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 52 820 748, e-mail: varna@antitraffic.government.bg
Велико Търново, тел.: + 359 62 619 222, e-mail: vturnovo@antitraffic.government.bg
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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, тел.: +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
НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА:
Фондация „А21 България” – 0800 20 100
Кампанията се реализира с медийната подкрепа на Bulgaria On Air, Българска национална телевизия,
Българско национално радио.
Научи повече за проблемите, свързани с явлението „трафик на хора” на интернет страниците
на Националната комисия: www.antitraffic.government.bg и www.antitraffic.bg

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

Европа Директно – Сливен се намира на 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
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