
Информационен център Европа Ди-
ректно - Стара Загора е създаден по 
силата на Рамково споразумение от 
2009 г. между ГД Комуникации на ЕК 
и Агенция за регионално икономи-
ческо развитие – Стара Загора. Сред 
основните цели на Центъра са да ин-
формира широката общественост 
и институциите за приоритетите и 
политиките на институциите на ЕС, 
да представя на гражданите възмож-
ностите, които предоставя членство-
то на България в Европейския съюз и 
др. Информационния център е орга-
низирал десетки събития в региона в 
партньорство с различни институции 
и организации.
В тази връзка на 27.06.2018г. от 14:00ч. 
Европа Директно – Стара Загора ор-
ганизира информационно събитие 
„Европа на резултатите: закрила, пре-
доставяне на повече права и защита 
на гражданите”. 
Форумът беше организиран съвмест-
но с Международен младежки център 
за работа с деца и младежи в риск. 
В рамките на срещата бяха представе-
ни и възможностите за финансиране 
по Програма „Европа за гражданите”. 
Програмата „Европа за гражданите“ 
2014-2020 е важен инструмент, чи-
ято цел е 500-те милиона жители на 
Съюза да получат по-активна роля 
в развитието на Съюза. Програмата 
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популяризира основните европейски 
ценности, споделена история и на-
сърчава чувството на ангажираност 
и гражданско участие. Подкрепяйки 
големи европейски инициативи като 
„Европейския корпус за солидарност“ 
и „Европейската година на културно-
то наследство“, програма „Европа за 
гражданите“ се превръща в отправ-
на точка за създаването на чувство за 
принадлежност към ЕС.  

 
Присъстващите имаха възможност да 
получат информация директно „от из-
вора” за начините, по които проектите
им могат да бъдат финансирани.

„Европа на резултатите: закрила, 
предоставяне на повече права и 

защита на гражданите”
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Целта на форума беше гражданите да се за-
познаят със своите права, с политиките на 
Европейския съюз и промените, които въз-
никват в резултат на приоритетите на Евро-
пейската комисия. 

Събитието се проведе в сградата на Меж-
дунрадния младежки център.
Форумът беше изключително полезен за по-
вишаване на обществената информираност 
на хората от града и региона. 

За втора поредна година с огромен успех при-
ключи Програмата за училища посланици на 
Европейския парламент. В проекта участва-
ха 30 училища от територията на Република 
България, които се включиха в Програмата в 
рамките на учебната 2017/2018 година.
Целта на инициативата е да помогне за по-
вишаването на осведомеността за Европа 
и европейската парламентарна демокрация 
сред младите хора, като им предостави по ат-
рактивен начин знания за Европейския съюз 
и по-специално за Европейския парламент. 
Това включва не просто запознаване с факти-
те за ЕС, но и представяне на правата и задъл-
женията ни като европейски граждани, какво 
означава на практика ЕС в ежедневието ни и 
как всеки може да участва в оформянето на 

тази Европа, в която искаме да живеем.
Във второто издание на Програмата участ-
ваха 58 старши посланици (учители) и 563 
младши посланици (ученици) от 30 учили-
ща с гимназиален курс на обучение, които 
имаха възможността да получат нови зна-
ния за Европейския съюз и Европейския 
парламент, да развият нови умения, както и 
да предадат своя ентусиазъм за европейския 
проект на съучениците си. Преподавателите 
преминаха през два модула на обучение по 
европейски теми, а учениците получиха ра-
ботни помагала, специално подготвени за 
целите на Програмата.

В рамките на проекта старшите и младши-
те посланици организираха множество ин-
формационни кампании и събития в своите 
училища, демонстрирайки голяма креатив-
ност и мотивация. Широкият спектър от 
дейности в различните училища включваше 
организиране на симулация на европейски 
избори, интерактивни игри, дебати, викто-
рини, учене по метода връстници обучават 
връстници, изготвяне на презентации, виде-
оклипове, брошури и плакати, участие в кон-
церти и театрални постановки. Посланиците 
ни организираха и чествания на Деня на Ев-
ропа, кулинарни базари с ястия от различ-
ни европейски държави, участваха в срещи 
с български членове на ЕП и служители на 
европейски институции.
След като постигнатото в рамките на учеб-
ната година бе оценено, в края на месец юни 
всяко училище получи плакет за училище 
посланик на Европейския парламент, а стар-
шите и младшите посланици – сертификати 

Европейският парламент отличи свои 
училища посланици в България
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за участието си в програмата.
Като допълнителна награда за добрата рабо-
та в рамките на инициативата Бюрото на ЕП 
в България награди посланиците от две учи-
лища с участие в програма „Евроскола“ на 
ЕП в Страсбург, Франция. Победителите бяха 
определени на базата на качеството и инова-
тивността на извършените от тях дейности, 
отчетени в докладите на външни оценители 
след посещения във всички училища. Най-ви-
сок общ резултат постигнаха ПГ „Иван Сер-
геевич Аксаков“, гр. Пазарджик и СУ „Екзарх 
Антим I“, гр. Казанлък, като по този начин га-
рантираха своето участие в „Евроскола“ през 
октомври и декември тази година. Също така 
общо 14 учители ще имат възможност да по-
сетят специализирани обучения в Брюксел за 
старши посланици до края на годината.

Пълният списък с отличените училища по-
сланици на Европейския парламент за учеб-
ната 2017/2018 година (подредени по област):
Национална хуманитарна гимназия „Св. св. 
Кирил и Методий“ – Благоевград (участие в 
учителски семинар на 16 – 17 октомври);
Неврокопска професионална гимназия „Ди-
митър Талев“ – Гоце Делчев;
Профилирана гимназия с преподаване на ан-
глийски език „Гео Милев“ – Бургас (участие в 
учителски семинар през април 2018 г.);
Средно училище „Христо Ботев“ – Карнобат 
(участие в учителски семинар на 16 – 17 ок-
томври);
Трета природоматематическа гимназия „Ака-
демик Методий Попов“ – Варна;
Професионална гимназия по туризъм „Док-
тор Васил Берон“ – Велико Търново (участие 
в учителски семинар на 20 – 21 ноември);
Средно училище „Николай Катранов“ – Сви-
щов;

Профилирана природо-математическа гим-
назия „Академик Иван Ценов“ – Враца (учас-
тие в учителски семинар през април 2018 г.);
Природо-математическа гимназия „Академик 
Иван Гюзелев“ – Габрово;
Финансово-стопанска гимназия „Васил Лев-
ски“ – Добрич (участие в учителски семинар 
на 20 – 21 ноември);
Средно училище „Петко Рачов Славейков“ – 
Добрич;
Средно училище „Петко Рачов Славейков“ – 
Кърджали;
Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – 
Дупница;
Профилирана природо-математическа гим-
назия – Ловеч;
Професионална гимназия по строителство, 
архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан 
Стефанов“ – Монтана;
Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ 
– Велинград (участие в учителски семинар на 
16 – 17 октомври);
Профилирана гимназия „Иван Сергеевич Ак-
саков“ – Пазарджик (участие в учителски се-
минар през април 2018 г. и участие в програма 
„Евроскола“ на 26 октомври);
Техническа професионална гимназия „Нико-
ла Йонков Вапцаров“ – Радомир (участие в 
учителски семинар на 20 – 21 ноември);
Профилирана гимназия с преподаване на 
чужди езици – Плевен;
Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент-
Екзюпери“ – Пловдив (участие в учителски 
семинар на 16 – 17 октомври);
Професионална гимназия по селско стопан-
ство „Хан Аспарух“ – Исперих;
Природо-математическа гимназия „Баба Тон-
ка“ – Русе;
Езикова гимназия „Пейо Яворов“ – Силистра;
Средно училище „Христо Ботев“ – Девин;
32 средно училище с изучване на чужди езици 
„Св. Климент Охридски“ – София (участие в 
учителски семинар през април 2018 г.);
Средно училище „Екзарх Антим I“ – Казан-
лък (участие в програма „Евроскола“ на 14 
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декември);
Първо средно училище „Св. Седмочислени-
ци“ – Търговище (участие в учителски семи-
нар на 20 – 21 ноември);
Професионална гимназия по туризъм 
„Александър Паскалев“ – Хасково (участие в 
учителски семинар на 16 – 17 октомври);
Профилирана езикова гимназия „Никола 
Йонков Вапцаров“ – Шумен (участие в учи-
телски семинар на 20 – 21 ноември);
Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ – Ям-
бол.
Програмата за училища посланици на ЕП 
ще продължи и през учебната 2018/2019 го-
дина. Тя се провежда на територията на ця-
лата страна и броят на допуснати до участие 
нови учебни заведения ще бъде 40, като по 
този начин общият брой училища послани-
ци на Европейския парламент в България ще 
достигне 90. Кампанията за кандидатстване 
ще започне в началото на месец септември 
2018 г. За повече информация можете да сле-
дите уебстраницата на Бюрото на ЕП www.
europarl.bg.

Източник: Европейски парламент

Споразумението предвижда международни-
те разговори в рамките на ЕС да не струват 
повече от 19 цента на минута.
След 12-часови преговори  Европейската 
комисия, представлявана от българския ко-
мисар по цифровата икономика и общество 
Мария Габриел, Европейският парламент и 
Съветът, председателстван от България, по-
стигнаха историческо споразумение за нов 
Кодекс за електронните съобщения.
Това е най-голямото и важно законодателно 
досие в обхвата на Цифровия единен пазар. 

Мария Габриел с исторически успех 
с постигнатото споразумение за нов 
Кодекс за електронните съобщения

Така Европейският съюз се подготвя за ци-
фровото бъдеще и широка високоскоростна 
свързаност, които ще донесат мрежите от 
ново поколение 5G. Много важен момент за 
потребителите е, че новите правила пред-
виждат международните разговори в рамки-
те на ЕС да не струват повече от 19 цента на 
минута, като регулацията обхваща и тексто-
вите съобщения.
„Постигнатото споразумение е ключово за 
изграждането на един истински функцио-
ниращ и в полза на всички цифров единен 
пазар. Новите правила проправят пътя за 
500 милиарда инвестиции в мрежи с много 
голям капацитет, включително в отдалечени 
и селски райони, за по-добри обществени 
услуги и по-голяма  защита на интересите на 
предприятията и хората. Договорените пра-
вила са от решаващо значение за постигане-
то на целите за свързване в Европа и осигу-
ряването на възможно най-добрата връзка 
с интернет на всички в ЕС, за да могат да 
участват пълноценно в цифровата икономи-
ка. Тази засилена свързаност ще допринесе 
за създаването на много нови малки и сред-
ни предприятия, ще стимулира предприема-
чеството и иновациите, ще се превърне във 
важен двигател на икономическия растеж“, 
коментира еврокомисарят Мария Габриел.
Новият Кодекс за електронните съобщения 
предвижда:
• да се засили разгръщането на 5G мрежи, 
като се гарантира наличието на 5G радио-
честотен спектър до края на 2020 г. в ЕС и се 
предостави на операторите предвидимост от 
поне 20 години по отношение на лицензите.
• улесняване въвеждането на нови фиксира-
ни мрежи с много високи капацитети чрез 
по-предвидими правила за съвместно ин-
вестиране, насърчаване на споделянето на 
риска при разполагането на мрежи, насър-
чаване на устойчива конкуренция в полза на 
потребителите. Новите правила ще осигурят 
и по-тясно сътрудничество между Комиси-
ята и Органа на европейските регулатори в 
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областта на електронните съобщения (БЕ-
РЕК) при надзора на новите мерки.
• ползи и защита на потребителите, незави-
симо от това дали комуникират чрез тради-
ционни разговори и SMS-и или чрез Skype, 
WhatsApp и т.н. Цената на международните 
разговори в рамките на ЕС не трябва да над-
вишава 19 цента на минута, като същевремен-
но се гарантира ненарушаване на конкурен-
цията, иновациите и инвестициите. 
Кодексът гарантира, че всички граждани имат 
достъп до комуникационни услуги като елек-
тронно правителство, онлайн банкиране или 
видео разговори. Тарифите за разговори ще 
бъдат по-прозрачни, а потребителите ще бъ-
дат по-добре защитени, когато се абонират за 
пакетни услуги. Вече ще е много по-лесно да 
смените своя оператор, запазвайки номера си, 
включително с правото на компенсации, ако 
процесът отнеме по-дълго време. Осигурява 
се по-добра защита на гражданите в извън-
редни ситуации, по-точно локализиране на 
местоположението на обаждащия се, разши-
ряване на възможностите за текстови съоб-
щения и видео обаждане при спешни случаи, 
по-добра защита срещу хакерство или злона-
мерен софтуер. 

Контекст
На работа, у дома или в движение, европейци-
те очакват бърза и надеждна интернет връз-
ка. Насърчаването на инвестициите в мрежи 
с много висок капацитет става все по-важно 
за образованието, здравеопазването, произ-
водството или транспорта. За да отговори на 
тези предизвикателства и да подготви цифро-
вото бъдеще на Европа, през септември 2016 

г. Комисията предложи създаването на евро-
пейски кодекс за електронните съобщения и 
предложение за регламент относно органа на 
европейските регулатори в областта на елек-
тронните съобщения. Кодексът ще модерни-
зира настоящите правила на ЕС в областта на 
далекосъобщенията, които бяха актуализира-
ни последно през 2009 г., ще стимулира кон-
куренцията, за да насърчи инвестициите и да 
укрепи вътрешния пазар и правата на потре-
бителите.
През март 2018 г., преговорните екипи се 
споразумяха за пътя към управлението на 
радиочестотния спектър, за да могат да въве-
дат 5G в ЕС. След като бъдат изцяло приети 
от Европейския парламент и Съвета, държа-
вите-членки ще разполагат с две години за 
транспониране на Кодекса за електронните 
съобщения в националното законодателство.

Източник: Европейска комисия

Втората фаза на Програмата JUSTROM беше 
поставена на среща при Омбудсмана на Бъл-
гария на 11 юни 2018 г.в София. Инициатива-
та цели подобряване достъпа до правосъдие 
на ромските жени и ще бъде изпълнявана в 
периода от април 2018 г. до март 2019 г.
Първата пилотна фаза на програмата 
JUSTROM се проведе от октомври 2016 г. до 
март 2018 г. в пет европейски държави - Бъл-
гария, Гърция, Ирландия, Италия и Румъния.
Проектът ще допринесе за овластяването на 
ромските жени, като им помага да се запозна-
ят по-добре с механизмите за защита срещу 
дискриминация и други нарушения на човеш-
ките права, включително ранните/насилстве-
ни бракове, трафика на хора, домашното на-
силие, злоупотреба с власт от полицията и 

Начало на програма JUSTROM2 на 
Европейската комисия и Съвета на 

Европа
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На Цифровата асамблея в София Европей-
ската комисия стартира програмата в облас-
тта на цифровите технологии за Западните 
Балкани.
С нея се цели да се подкрепи преходът на 
региона към цифрова икономика и да се 
направят достъпни за всички негови граж-
дани ползите от цифровия преход — напри-
мер ускорен икономически растеж, повече 
работни места и по-добри услуги.

Мария Габриел, комисар по въпросите на 
цифровата икономика и цифровото обще-
ство, заяви: Цифровото пространство по 
определение няма граници, то обхваща ре-
гиони и континенти. Целта на днешната 
Цифрова асамблея, на която даваме старта 
на Програмата в областта на цифровите тех-
нологии за Западните Балкани, като про-
дължаваме да следваме ясния ангажимент, 
заявен от лидерите на ЕС в декларацията 
за подкрепа, подписана в София на 17 май. 
Целта на събитието е да се гарантира, че 
гражданите на региона на Западните Балка-
ни могат в пълна степен да се възползват от 
предимствата на бързото и неизбежно ци-
фрово преобразуване на света. Участието в 
Програмата в областта на цифровите техно-
логии ще гарантира, че гражданите разпола-
гат с необходимите умения, за да посрещнат 

расистки мотивирани престъпления.
Програмата ще предостави правна инфор-
мация, съвети и процесуално представител-
ство на близо 1 600 бенефициенти в Бълга-
рия, Гърция, Италия и Румъния. В България 
програмата ще има най-малко 355 бенефи-
циенти в двете правни клиники в Пловдив и 
Велико Търново.
Стартът на JUSTROM2 беше обявен на сре-
ща, организирана със съдействието на Ом-
будсмана на Република България на 11 юни 
2018 г. В срещата взеха участие представи-
тели на Омбудсмана, Бюрото за правна по-
мощ, Националната комисия за защита от 
дискриминация, Министерството на въ-
трешните работи, Националния съвет за 
сътрудничество по етническите и интегра-
ционните въпроси към Министерски съвет, 
Представителството на Европейската ко-
мисия в България, Националния институт 
на правосъдието, Община Пловдив, препо-
даватели и представители на гражданското 
общество. По време на откриването, парт-
ньорите споделиха своя опит и принос към 
пилотната фаза на JUSTROM и проявиха 
засилен интерес към по-тясно сътрудни-
чество в рамките на JUSTROM2, с цел да се 
подобри достъпа до правосъдие на ромски-
те жени и да се подкрепи тяхното социално 
приобщаване.

Източник: Европейска комисия

Европейската комисия дава старт на 
програмата в областта на цифровите 

технологии за Западните Балкани
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технологии ще подпомогне електронното 
управление, електронните обществени по-
ръчки, а също и инструментите на елек-
тронното здравеопазване и ще повиши ци-
фровите умения на гражданите. Това ще 
бъде постигнато чрез подкрепа на ангажи-
рането и представянето на Западните Бал-
кани в инициативите и събитията на ЕС. 
Сред тях е и срещата „Startup Europe Summit 
2018“ в София, която дава възможност на 
стартиращи предприятия от региона да се 
свържат с големите европейски центрове 
и да работят в мрежа с тях; допускането на 
студенти и млади хора от Западните Балка-
ни до участие в проекта за стажове „Цифро-
ва възможност“, за да могат непосредствено 
да участват в обучения в областта на цифро-
вите технологии; също и отварянето на ини-
циативата „Европейска седмица на програ-
мирането“ за участие на всички партньори 
от Западните Балкани, с което в региона ще 
бъдат поощрени уменията за програмиране 
и цифровата грамотност.
• Стимулират научноизследователската дей-
ност и иновациите: Програмата в областта 
на цифровите технологии ще помогне да се 
създадат национални научно-изследовател-
ски структури и да се разработят съвремен-
ни цифрови инфраструктурни съоръжения 
в Западните Балкани и ще ги интегрира в 
нововъзникващото цифрово европейско 
научноизследователско пространство. Тези 
дейности ще осигурят обучение на световно 
равнище за ново поколение научни работ-
ници и инженери и ще насърчат междудис-
циплинарното сътрудничество.
Следващи стъпки
Като има предвид мащаба на необходимите 
инвестиции, Комисията се ангажира да си 
сътрудничи тясно с всички партньори и с 
властите от Западните Балкани с цел да се 
проучат начините за финансиране и коор-
динирано изпълняване на програмата в об-
ластта на цифровите технологии.

потребностите на новата икономика, и ще 
спомогне за модернизацията на публична-
та администрация, повишаването на ниво-
то на киберсигурността, разширяването на 
свързаността, подобряването на стопанския 
климат, както и ще гарантира, че граждани-
те разполагат с необходимите умения, за по-
срещнат нуждите на новата икономика.
Програма в областта на цифровите техно-
логии за Западните Балкани
Комисията и министрите от шест партньо-
ри от Западните Балкани — Албания, Босна 
и Херцеговина, Косово, Черна гора, Бивша-
та Югославска република Македония и Сър-
бия — се ангажират да:
• Инвестират в широколентовата свърза-
ност: Добрата цифрова инфраструктура е 
особено важна за разгръщането на широко-
лентовия достъп в Западните Балкани. По 
линия на Рамката за инвестиции в Западни-
те Балкани (WBIF) ще бъдат отпуснати 30 
милиона евро под формата на безвъзмездни 
средства, предназначени за изграждане на 
инфраструктура за широколентов достъп 
в региона, за да се мобилизират стратеги-
ческите инвестиции и да се насърчи соци-
ално-икономическият растеж. За Албания 
вече беше одобрен пакет за техническа по-
мощ по линия на WBIF като един от първи-
те инвестиционни пакети.
• Увеличават нивото на киберсигурността, 
доверието и цифровизирането на промиш-
леността: ЕС и Западните Балкани имат 
обща цел да подобрят сигурността и дове-
рието онлайн. Програмата в областта на ци-
фровите технологии за Западните Балкани 
ще подкрепи изграждането на капацитет в 
областта на доверието, сигурността и ци-
фровизирането на промишлеността в За-
падните Балкани, така че да се гарантира, че 
всички сектори се възползват от иновации-
те в цифровите технологии.
• Укрепват цифровата икономика и обще-
ство Програмата в областта на цифровите 
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Инициативата за диалог между ЕС и За-
падните Балкани в областта на информа-
ционните и комуникационните техноло-
гии, създадена съвместно с партньорите 
от Западните Балкани, ще има за задача да 
наблюдава изпълнението на Програмата в 
областта на цифровите технологии.

Контекст
Програмата в областта на цифровите тех-
нологии за Западните Балкани е резултат от 
общите усилия на шестте партньора от За-
падните Балкани и Европейската комисия. 

Тя беше представена на 6 февруари 2018 г. 
като една от шестте приоритетни инициати-
ви в съобщението „Надеждна перспектива 
за разширяване и засилен ангажимент на 
ЕС за Западните Балкани“. Ангажиментът за 
стартиране на Програмата в областта на ци-
фровите технологии беше обявен по време 
на срещата на върха за Западните Балкани в 
областта на цифровите технологии, състоя-
ла се през април тази година, на който беше 
оповестена и пътна карта за понижаване на 
таксите за роуминг между държавите от ЕС 
и партньорите от Западните Балкани.

На срещата на върха в Триест през юли 2017 
г. държавните ръководители от Западните 
Балкани се ангажираха с цифровата инте-
грация като един от четирите компонента 
на Многогодишния план за действие за ре-
гионалната икономическа област.

Източник: Европейска комисия


