
Възможности за образование в 
Холандия

Информационен център Европа Ди-
ректно - Стара Загора има за цел да 
представя на гражданите възможно-
стите, които предоставя членствo-
то на България в Европейския съюз. 
Това важи особено за най-младите, а 
именно учениците, които трябва да 
бъдат информирани за своите права, 
сред които са свободата на движение 
и получаване на образование.
В тази връзка сме си поставили като 
цел да инициираме или участваме в 
различни форуми или кампания, кои-
то популяризират образованието в 
чужбина, особено след завършване на 
гимназиалния етап.
Разширявайки обхвата на представе-
ните държави, съвместно с Едланта 
- Образование в чужбина, на 13 март 
2018г. между 10:00 и 16:00 часа в Мла-
дежкия дом в Стара Загора прове-
дохме безплатни консултации и пре-
зентации за възможностите за висше 
образование. Тази година темата на 
събитието беше „Моят холандски 
университет”.
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Основен акцент в събитието беше 
възможността на младежите да се 
срещнат директно с български сту-
денти от няколко холандски универ-
ситета, които да споделят своя опит и 
впечатления. 
Срещата беше насочена към ученици 
от X, XI, и XII клас от целия регион 
и със свободен достъп след предвари-
телна регистрация.

Форумът беше изключително полезен 
за младежите и им даде допълнителен 
стимул и мотивация за работа. 

На 1 януари 2018 г., десетилетие след 
присъединяването си към Европей-
ския съюз, България пое ротационно-

Възможности за образование в 
Холандия

Младежка конференция за 
приоритетите на Триото Естония-

България-Австрия
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то председателсто на Съвета на ЕС, като част 
от „тройката” Естония – България – Австрия.
В тази връзка на 22 март 2018г. от 12:45 ч. еки-
път на Европа Директно Стара Загора органи-
зира младежка конференция, която се проведе 
в Международен младежки център .

Събитието се реализира в рамките на проект 
„Председателството – близо до хората“ изпъл-
няван от Община Стара Загора, в партньор-
ство с ГПЧЕ “Ромен Ролан”, Агенция за реги-
онално икономическо развитие и Сдружение  
“Свят без граници”.
В конферентна Skype връзка десет ученици 
от 11-ти и 12-ти клас на ГПЧЕ „Ромен Ролан“ 
представиха пред връстниците си от Естония 
и Австрия приоритетите на българското пред-
седателство. 
Младежите дискутираха и възможностите за 
образование в рамките на Европейския съюз, 
както и младежка безработица и уменията, 
които  трябва да придобият, за да бъдат „дви-
гател” на бъдещото развитие на Европа.

По време на младежката конференция бяха 
разказани и интересни моменти от председа-

телството на Естония.
Тази инициатива беше много полезна за уче-
ниците и подпомогна приобщаването им към 
европейските ценности и развитието на кому-
никационните им умения.

Еврокомисарят Мария Габриел даде нача-
лото на регистрацията за участие в ини-

циативата WiFi4EU

Европейската комисия пуска в действие уеб-
портала на инициативата WiFi4EU и кани об-
щините от цяла Европа да се регистрират на 
сайта в очакване на първата покана за пред-
ставяне на проектни предложения в средата 
на май за получаване на финансиране от ЕС 
за изграждане на точки за безплатен публичен 
достъп до безжичен интернет.
Програмата WiFi4EU  предлага на общините 
ваучери на стойност 15 000 евро за създава-
не на точки за публичен достъп до безжичен 
интернет на обществени места, включително 
библиотеки, музеи, паркове и площади. Как-
то посочи председателят на Комисията Жан-
Клод Юнкер, целта на инициативата WiFi4EU 
е до 2020 г. да бъде осигурен безплатен достъп 
до безжичен интернет на най-посещаваните 
обществени места във всяко село и всеки град 
в Европа.
Общините могат да използват ваучерите на 
WiFi4EU за закупуване и инсталиране на обо-
рудване за безжична интернет връзка в избра-
ни от тях центрове на местния обществен жи-
вот. Разходите за поддръжката на мрежата ще 
се поемат от съответната община.
Заместник-председателят по въпросите на 
цифровия единен пазар Андрус Ансип заяви: 

Еврокомисарят Мария Габриел даде 
началото на регистрацията за участие в 

инициативата WiFi4EU
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“Откриването на портала WiFi4EU е конкрет-
на стъпка, с която помагаме на общините да 
предоставят безплатен безжичен интернет. 
Въпреки че постигнатият напредък е значи-
телен, призовавам Европейския парламент 
и Съвета да приключат работата си по пред-
ложения Европейски кодекс за електронните 
съобщения, за да може да се гарантира висо-
коскоростна връзка на цялата територия на 
ЕС. Този кодекс предвижда обща за Европа 
координация по отношение на мобилния 
спектър и мощни стимули за инвестициите в 
мрежите с висок капацитет, от които се нуж-
дае Европа.”
Комисарят по въпросите на цифровата ико-
номика и цифровото общество Мария Габри-
ел добави: “Благодарение на инициативата 
WiFi4EU хиляди европейци в целия ЕС ще 
разполагат с безплатен достъп до интернет 
на обществени места. WiFi4EU дава възмож-
ност на общините да приобщят своите граж-
дани към интернет свързаността, за да могат 
чрез нея пълноценно да се възползват от без-
крайните възможности на цифровизацията. 
Това е конкретна стъпка към изграждането 
на цифровия единен пазар.”
В бюджета на ЕС до 2020 г. са предвидени 
120 млн. евро за оборудване за безплатни об-
ществени Wi-Fi услуги в общо 8000 общини 
от всички държави членки, както и от Норве-
гия и Исландия.
Как се кандидатства за ваучер от WiFi4EU?
• Етап на регистрация: От 20 март 2018 г. об-
щините следва да се регистрират на портала 
www.WiFi4EU.eu(link is external);
• Етап на подаване на заявления: В средата на 
май 2018 г. ще бъде публикувана първата по-
кана, като регистриралите се общини ще мо-
гат да кандидатстват за първия кръг от 1000 
ваучера на WiFi4EU (на стойност 15 000 евро 
всеки). Ваучерите ще се разпределят по реда 
на подаване на заявленията;
• Етап на възлагане: Комисията ще обяви из-
браните 1000 общини, които ще получат фи-
нансиране в рамките на първата покана, като 

ще се стреми да гарантира баланс в територи-
ално отношение. Всяка участваща държава ще 
получи поне 15 ваучера.
• През следващите две години ще бъдат обяве-
ни още четири покани на WiFi4EU. 
Финансираните от WiFi4EU мрежи ще бъдат 
безплатни, няма да разпространяват реклами 
и няма да събират лични данни. Финансиране 
ще се предоставя само на мрежи, които не дуб-
лират съществуващо частно или обществено 
предлагане на безплатна интернет услуга със 
сходно качество на същите обществени места.

Контекст
Инициативата WiFi4EU беше обявена през 
септември 2016 г. от председателя Юнкер в не-
говата реч за състоянието на Съюза и е част от 
амбициозната реформа на правилата на ЕС в 
областта на далекосъобщенията, включваща 
нови мерки в отговор на нарастващите нуж-
ди на европейците от свързаност с интернет и 
за повишаване на конкурентоспособността на 
Европа.
ЕС бързо успя да постигне важни договоренос-
ти за премахване на таксите за роуминг  на 15 
юни 2017 г. за всички пътуващи в ЕС, за прено-
симост на съдържанието, благодарение на кое-
то от началото на 2018 г. европейците ще могат 
да ползват по време на път филмите, музиката, 
видеоигрите или електронните книги, за които 
имат абонамент в родните си страни, и за осво-
бождаване на радиочестотната лента около 700 
MHz, за да се въведат мрежи от пето поколение 
и нови онлайн услуги.
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Продължават преговорите по 14-те законода-
телни предложения в рамките на стратегията 
за цифровия единен пазар, която е един от 
основните приоритети на Комисията „Юн-
кер“. Комисията прикани Европейския пар-
ламент и Съвета да работят бързо по всички 
вече представени предложения.

Източник: Европейска комисия
 

• ЕС трябва да подкрепя научни програми, 
младежта и малките фирми;
• дългосрочният бюджет на ЕС трябва да фи-
нансира нови приоритети както и модерно, 
устойчиво земеделие и развитие за най-бе-
дните региони в Европа;
• частично заменяне на вноските, базирани 
на брутния национален доход от държавите 
членки с нови източници на приходи.
ЕП изложи позицията си относно дългосроч-
ния бюджет на ЕС, който трябва да финанси-
ра нови приоритети и да компенсира недос-
тиги, причинени от Брекзит.
ЕП прие две нови резолюции относно раз-
ходите и приходите за следващата многого-
дишна финансова рамка (МФР), която влиза 
в сила през 2021 г.
Следващата МФР трябва да предостави сред-
ства за справяне с нови предизвикателства 
Парламентът иска бюджетът на ЕС да отго-
варя на политическите му приоритети и да 
включва някои от новите предизвикател-
ства, пред които се изправят всички държа-
ви членки, независимо дали става въпрос за 
миграция, отбрана, сигурност климатични 
промени. Настоящият лимит за разходите 
на ЕС трябва да бъде увеличен от 1% до 1,3% 
от брутния национален доход на ЕС, за да се 
финансират тези нови приоритети, без да се 
ощетяват най-бедните региони или земедел-
ските общности.

Ключовите предложения включват подкрепа 
за научни програми, „Еразъм+“, Инициатива-
та за младежка заетост и малки и средни пред-
приятия, както и инвестиции в инфраструкту-
рата чрез Механизма за свързване на Европа 
(МСЕ).
Някои евродепутати предупреждават, че не 
може да бъде постигнато споразумение без 
съответстващо увеличение на ресурсите, т.е. 
частта с приходите от бюджета на ЕС. Прихо-
дите и разходите трябва да бъдат третирани в 
комплект.
Намаляване на директните вноски на държави-
те членки
Резолюцията се основава на доклада на група-
та на високо равнище за собствените ресурси 
и призовава за подсилването на собствените 
ресурси и прогресивното въвеждане на нови 
собствени ресурси. Те могат да бъдат основа-
ни на преразгледан източник, свързан с ДДС, 
част от корпоративния данък или данък върху 
финансовите трансакции, дигиталния сектор 
или еко-данъците.

Собствените ресурси трябва да: 
• доведат до значително намаляване (целящо 
40%) в съотношението от директните вноски, 
основани на брутния национален доход, и да 
спестят разходи от бюджетите на държавите 
членки, като едновременно с това премахнат 
логиката, че справедливата възвращаемост во-
ди до „игри  с нулев резултат“ между нетните 
платци и бенефициентите;

Бъдещето на Европа - бюджетът на ЕС след 
2020 г. трябва да отговаря на целите му



www.europedirect.szeda.eu                                            2 (38), ãîäèíà X, ìàðò ‘2018  

5

• премахнат всички намаления и поправ-
ки, които са в полза само на някои държави 
членки;
• запълнят празнината, причинена от Брек-
зит, без да увеличават финансовата тежест за 
европейските данъкоплатци.

Източник: Европейски парламент

Покана за партньорство за грантово фи-
нансиране в областта на медиите: краен 

срок – 20 август

Главна дирекция „Комуникация“ на Евро-
пейския парламент обяви покана за набира-
не на предложения за партньорство за съ-
финансиране на комуникационни медийни 
дейности, насочени към насърчаване на по-
доброто разбиране на идентичността, роля-
та и политическия характер на Европейския 
парламент.
Партньори (например организации, които 
са кандидатствали успешно за партньорство 
в рамките на настоящата рамка през 2016 г. 
и 2017 г.) са селектирани за целия период на 
многогодишната работна програма за гран-
тове. В тази връзка те не трябва да канди-
датстват отново за партньорство. Те могат 
направо да кандидатстват за грантово фи-
нансиране в рамките на специфичните обяви 
за проектни предложения в категорията ме-
дии (COMM/SUBV/2018/M).
Всички останали медии – тези, които са кан-
дидатствали за партньорство, но не са били 
одобрени през 2016 – 2018 г., както и такива, 
които не са кандидатствали досега, могат да 
кандидатстват за партньорство в рамките на 
настоящата обява. 
Срокът за изпращане на необходимите доку-
менти е до 20 август 2018 г.
Само успешните кандидати за партньорство 
(селектираните през 2016 г. – 2018 г. и тези, 
които ще бъдат одобрени в рамките на насто-
ящата сесия) могат да кандидатстват за фи-

нансиране с конкретен проект, използвайки 
своя идентификационен номер.
Проектите, които могат да получат до 60% 
съфинансиране, трябва да бъдат подадени в 
съответствие с изискванията на поканите за 
набиране на предложения за грантове в ка-
тегорията „Медии“. Първата от тези покани 
беше публикувана на 15 февруари 2018 г. с 
краен срок за кандидатстване 31 март 2018 г., 
а втората се очаква да бъде публикувана в на-
чалото на месец септември 2018 г. с краен срок 
за кандидатстване средата на месец октомври 
2018 г.
Кандидатите могат да подадат предложение за 
проект в следните области: телевизия, радио 
и/или онлайн медии. Възможно е да се пред-
ставят и мултимедийни проекти.
Максималният процент на съфинансиране е 
60% от общите допустими разходи по проек-
та. Продължителността на проекта трябва да 
бъде не повече от 13 месеца в периода между 
1 юни 2018 г. и 30 юни 2019 г. (за поканата с 
краен срок 31 март 2018 г.), или 9 месеца – в 
периода между 1 януари 2019 г. и 30 септем-
ври 2019 г. (за поканата с краен срок средата 
на месец октомври 2018 г.).

Формулярите за кандидатстване за партньор-
ство и за грантово съфинансиране, както и 
предложеният проект, трябва да бъдат пред-
ставени на английски език. Повечето от не-
обходимите придружаващи документи могат 
да се подават на всеки от официалните езици 

Покана за партньорство за грантово 
финансиране в областта на медиите: краен 

срок – 20 август
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на ЕС (Вж. всички подробности и актуални 
срокове в поканата за набиране на предло-
жения).

Източник: Европейски парламент

Конкурс за снимка и рисунка 
#EU4CULTURE

Включете се в конкурса за снимка или ри-
сунка #EU4CULTURE. Покажете ни евро-
пейското културно наследство през вашия 
поглед и станете част от голямото 3D ма-
пинг шоу по повод Деня на Европа! Споде-
лете вашето изображение в дискусията под 
събитието и добавете #EU4CULTURE.
Правила за участие:
1. Конкурсът за снимка или рисунка #EU-
4CULTURE се провежда от 5 до 25април 
2018 г. и в него имат право да вземат учас-
тие регистрирани потребители на Фейсбук, 
които са харесали страницата на Информа-
ционно бюро на Европейския парламент за 
България. 
2. Участниците в конкурса трябва да живе-
ят в страна от Европейския съюз и да раз-
полагат с всички права върху снимките и/

или рисунките, които споделят. Няма въз-
растови ограничения.
3. Участието става чрез публикуване на 
снимка и/или рисунка в специално създа-
деното за целта Фейсбук събитие. Всеки 
участник има право да участва с най-мно-
го 3 изображения, които да са придруже-
ни от името на автора, кратко описание и 
#EU4CULTURE.
4. Темата на конкурса е „Европейска година 
на културното наследство“. Подтеми: мате-
риално и нематериално наследство (напр. 
сгради, изкуство, текстил, машини; тради-
ции, знание, умения, език и т.н.); природни 
дадености (пейзажи, флора и фауна); диги-
тално/цифрово наследство.
5. След изтичането на крайния срок и обя-
вяването на резултатите, авторите на пече-
лившите снимки и/или рисунки изпращат 
на организаторите по имейл изображения-
та си с минимална резолюция 1920 х 1080 
пиксела.
6. С публикуването на снимка и/или рисун-
ка всеки участник се съгласява с настоящи-
те правила и предоставя на Европейския 
парламент правата за ползване на снимка-
та/рисунката с разрешение да ги оразмеря-
ва, да добавя надписи върху изображения-
та, да ги публикува на интернет страницата 
си и в профилите си във Фейсбук, Туитър и 
Инстаграм, както и в свои печатни публи-
кации и разпространението им на терито-
рията на България за срок от 2 години.
Резултати:
7. Жури, съставено от представители на 
Бюрото на ЕП в България и професионален 
фотограф, ще избере между 30 и 90 снимки 
и/или рисунки за победители в конкурса;
8. Оценката на журито ще се основава как-
то на връзката на изображенията с поста-
вената тема, така и на художествената им 
стойност (изразни средства, композиция, 
техника, качество и оригиналност);
9. Печелившите изображения ще бъдат по-

Конкурс за снимка и рисунка 
#EU4CULTURE
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http://www.europedirect-vidin.eu

Европейски информационен център Europe 
Direct – Враца 
3000 Враца, 
бул. Христо Ботев 24, П.К. 267
тел.: 092 660273/660271;
092 626308
e-mail: eudirect-vratsa@online.bg
http://www.cci-vratsa.org/europe_direct/
index.php

Европейски информационен център Europe 
Direct – Габрово 
Габрово 5300, 
ул. “Брянска” № 30 (Дом на техниката)
тел.:(+359 66) 803142; факс: (+359 66) 804183
е-mail: europedirect@chamber-gabrovo.com
http://europedirect-gabrovo.info/

Европейски информационен център Europe 
Direct – Русе 
7000 Русе, 
ул. Димитър Атанасов 5
тел. +359 (0)82 507875
е-mail: direct_ruse@europe.bg
http://www.ruse-direct.eu

Европейски информационен център Europe 
Direct – Сливен 
Сливен 8800, 
ул. “Славянска” № 3, ет.4
е-mail:  europedirectsliven@gmail.com
тел.: (+359 44) 622141; факс: (+359 44) 622141
http://www.europedirect-sliven.eu

Европейски информационен център Europe 
Direct – Смолян 
4700, гр. Смолян, 
бул. България 3А
е-mail: europedirect.sm@gmail.com
тел.: (+359 301) 81433; факс: (+359 301) 81433
www.horizonti.eu/europe-direct

казани в паузите на светлинно 3D мапинг 
шоу в София по повод Деня на Европа. 
Спектакълът ще бъде излъчен на живо в 
интернет, а ЕП няма да поема разходи на 
победителите за придвижване до София.

Източник: Европейски парламент

Ново поколение Европа Директно 
2018-2020г.

Контакти
Европейски информационен център Europe 
Direct – София 
София 1000 
Ул. „Г. C. Раковски“ 101,
тел: +359 2 471 98 18    
direct@europe.bg 
http://direct.europe.bg

Европейски информационен център Europe 
Direct – Бургас 
Бургас 8000
ул. „Булаир” №9, ет. 1, п.к.111
тел.: 056 / 812 007
тел.: 056 / 810 072
тел.: 056 / 810 129
e-mail: eudirect_burgas@abv.bg

Европейски информационен център Europe 
Direct – Велико Търново  
пл. Център №2, ВТУ „Св.св. Кирил и Мето-
дий“, Корпус 5, каб. 510
П.К. 345
5000 Велико Търново
тел: +359 62 605060
e-mail: europedirectvt@europeinfocentre.bg

Европейски информационен център Europe 
Direct – Видин 
ул. „Христо Ботев“ № 93, Видин 3700
тел.: 088 945 1247
e-mail: europedirect.vd@gmail.com,

Ново поколение Европа Директно 
2018-2020г.
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Издание на Европейския информационен
център Europe Direct - Стара Загора

За контакти:
Стара Загора 6000

бул. “Генерал Столетов” 127
тел. (042) 605007, факс (042) 638075

bttp://www.europedirect.szeda.eu
europedirect@szeda.eu

Полезни връзки
Парламентът - http://www.europarl.europa.eu/parliament

Страница на Председателството на Европейската
комисия в България - http://ec.europa.eu/bulgaria

Безплатна телефонна линия от всички точки на
Европейския съюз 00800 6 7 8 9 10 11

Съфинансирано от Европейския съюз

 Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват 
задължително официалните становища на Европейската комисия. 
Нито Европейската комисия, нито което и да е лице, действащо от 
името на Комисията, не носи отговорност за начина, по който горната 
информация може да бъде използвана. 

Европейски информационен център Europe 
Direct – Стара Загора 
Стара Загора 4000, 
ул. „Ген. Столетов“ № 127
е-mail: europedirect@szeda.eu
тел.: (+359 42) 605 007, (+359 42) 638 075; 
факс: (+359 42) 638 075  
www.europedirect.szeda.eu

Европейски информационен център 
Europe Direct – Хасково 
гр. Хасково, 
ул. „Цар Освободител” № 1, Бизнес център, 
ст. 217 и 218
е-mail: europedirect_haskovo@abv.bg,
http://www.eudirect-haskovo.eu
тел.: (+35938) 585960

Европейски информационен център 
Europe Direct – Шумен 
Шумен 9700, 
ул. “Цар Освободител” № 130
e-mail:  europedirectshumen@gmail.com
тел.: (+359 54) 800126; факс: (+359 54) 800126
www.abcshumen.org/europedirect

Европейски информационен център 
Europe Direct – Благоевград 
2700 Благоевград, 
ул. „ Тодор Александров 23 „ ет.6,
тел: +359 73 885 017, факс: +359 73 885 018,
e-mail: eu.direct_bl@abv.bg
www. europedirect.cci-bl.org


